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 Onderwerp Besluit 

1 Voordracht Begroting 2022  In voordacht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Begroting 2022 en de Najaarsmonitor 2021 
inclusief 13e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen (zie persbericht).  

2 Wijziging Heffingsverordening 
opcenten  

Per 1 januari 2022 zal het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting worden geïndexeerd 
met de tabelcorrectiefactor van 1,3% (= 1,2 opcenten). Op basis van deze indexatie zal het aantal te 
heffen provinciale opcenten per 1 januari 2022 daarom worden verhoogd met 1,2 opcenten tot 94,5 
opcenten. De provincie Groningen heft daarmee het hoogst aantal opcenten van Nederland. 
In voordacht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de wijziging van de 
Heffingsverordening opcenten per 1 januari 2022.  

3 Wijziging Legesverordening GS hebben besloten de tarieven in de Legesverordening provincie Groningen 1993 voor 2022 te 
indexeren met de tabelcorrectiefactor 2022 van 1,3%.  In voordacht aan Provinciale Staten stellen 
GS voor met deze wijziging in te stemmen.  

4 Actualisatie Omgevingsvisie en  
Omgevingsverordening 

GS hebben de beleidsluwe ontwerp actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2021 en de 
ontwerp actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2021 vastgesteld.  

5 Beslissingen op bezwaar tegen 
vergunning milieucentrale verandering 
inrichting TOP Gaarkeuken  

Enkele omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor het milieuneutraal 
veranderen van de inrichting van TOP Gaarkeuken. GS hebben besloten conform het advies van de 
Commissie Rechtsbescherming de bezwaren gegrond te verklaren en conform het advies het besluit 
tot vergunningverlening met een nadere motivering in stand te laten. 

6 PS brief motie dwangarbeid 
zonnepanelen 

GS informeren Provinciale Staten per brief over de uitvoering van de motie " Geen dwangarbeid bij 
zonnepanelen" (M-282,2021).  

7 PS brief Gemeenschappelijk Landbouw 
Beleid en Nationaal Strategisch Plan 
 

Tijdens een IPO vergadering is een notitie vastgesteld waarin de provincies gezamenlijk hun positie 
in Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Nationaal Strategisch Plan (het GLB-NSP dossier) 
aangeven. GS informeren Provinciale Staten hierover per brief.  

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl

