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001

Ontwikkeling van biobased bouwmateriaal
TV
Biobased is in de ogen van Rusthoeve zeer belangrijk in de route naar een
koolstofarme en duurzame economie, waarbij hoogwaardige grondstoffen lokaal
geteeld kunnen worden door akkerbouwers en gebruikt kunnen worden op vele
terreinen, zoals voor kleurstoffen, de voedingsindustrie en de bouwsector. De
Rusthoeve wil onderzoeken welke planten daar een rol in kunnen spelen, hoe er
bouwmaterialen van gemaakt kunnen worden en deze toepassen in eigen gebouwen
om aan te tonen dat het kan.
Conform advies
Een bijdrage leveren aan dit onderzoek uit ons budget voor klimaatbeleid.

002

Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthoudende
ambtenaren MB-ALL
DD
Aanstelling als onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing als toezichthouders van MBALL verlengen tot en met 31 december 2018.
Conform advies
Verlengen tot en met 31 december 2018 van de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar
en de aanwijzing als toezichthoudend ambtenaar van de genoemde medewerkers van
MB-ALL.

003

RipII
SP
Aanleg openbare ruimte RipII, Kamperland
Conform advies
- Instemmen met het ontwerp van RipII
- Opdracht geven aan de inschrijver voor het aanleggen van de openbare ruimte
volgens het ontwerp

004

Omgevingsvergunning tijdelijke realisatie winkelruimte Ruiterplaatweg 6
Kamperland
WK
Er is een aanvraag binnengekomen om een tijdelijke winkelruimte (Aldi supermarkt) te
realiseren op het adres Ruiterplaatweg 6 in Kamperland. De aanvraag is niet passend
binnen het bestemmingsplan. Er is toepassing gegeven aan de mogelijkheid om af te
wijken van het bestemmingsplan. Er is 1 zienswijze binnengekomen. Er is een
antwoordnotitie opgesteld om in te gaan op deze zienswijze en tevens is hierin de
motivering opgenomen teneinde vergunning te verlenen.
Conform advies
De omgevingsvergunning verlenen. De betrokkenen hiervan op de hoogte stellen. De
leges in rekening brengen.

005

Procesvoorstel voor afhandeling Wob-verzoek inzake Zeeuwse Lagune
MvH
Procesvoorstel voor de afhandeling van het Wob-verzoek zoals ingekomen op 16
oktober 2017 met betrekking tot de verplaatsing van restaurant Vrouwe in den
Polder/ontwikkeling Zeeuwse Lagune
Conform advies
- De inventarisatislijsten toezenden met het verzoek aan de hand van de lijst de
documenten aan te geven die ze openbaar gemaakt willen zien;
- daarna een beslissing op het Wob-verzoek nemen, waarbij per document een
inhoudelijke afweging kan worden gemaakt.
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