Reglement Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

Vastgesteld door B en W, d.d. 18-03-2014

NAAM EN INSTELLING
Artikel 1
Onder de naam "Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng" (hierna ook te noemen:
"De adviescommissie") is ingesteld een adviescommissie ex artikel 84 van de
Gemeentewet inzake het landelijk gebied de Wageningse Eng.
1. De Wageningse Eng is het gebied binnen de gemeente Wageningen bekend staande
als de "Eng". De grenzen van het gebied zijn in rood aangegeven op de kaart behorende
bij deze verordening (zie bijgevoegd kaart met gebiedsbepaling).
TAAK
Artikel 2
De adviescommissie heeft tot taak:
1. het college van burgemeester en wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd, van
gemotiveerd advies te dienen over
1. ruimtelijke ontwikkelingen in het onder 1.1 genoemde gebied;
2. ontheffingen in het kader van de Wet ro, uitgezonderd gebonden beschikkingen;
3. aanlegvergunningen in het kader van de Wet ro, uitgezonderd gebonden
beschikkingen.
2. de Stichting Waqeninqse Eng, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies te dienen
over
1. ruimtelijke ontwikkelingen in het onder 1.1 genoemde gebied;
2. beheerstaken en (gebiedsontwikkelings)projecten in het onder 1.1 genoemde gebied;
SAMENSTELLING
Artikel 3
1. De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:
1. 4 leden benoemd op voordracht van Stichting Wageningse Eng
2. één onafhankelijke voorzitter, benoemd op voordracht van burgemeester en
wethouders,
2. Voor elk van de 4 leden als bedoeld in het eerste lid onder a kan door de Stichting
Wageningse Eng een plaatsvervanger worden aangewezen.
3. Uitgezonderd de voorzitter dienen de leden van de adviescommissie ingezetene te zijn
van de gemeente Wageningen. Zij beschikken over kennis, kunde en vaardigheden om
het lidmaatschap te kunnen vervullen.
4. Het lidmaatschap van de adviescommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap
van:
1. de gemeenteraad;
2. een andere door de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders of burgemeester op basis van de Gemeentewet ingestelde commissie;
3. het bestuur of Raad van Advies van de Stichting Wageningse Eng;
4. het bestuur van een door de gemeente gesubsidieerde instelling op het terrein
van gebiedsontwikkelingsbeleid in Wageningen.
5. belangen te hebben in materiële zin.
5. Het lidmaatschap van de adviescommissie is tevens niet verenigbaar met:
1. het werknemer zijn van de gemeente Wageningen;
2. het werknemer zijn van de Stichting Wageningse Eng;
3. het werknemer zijn van een door de gemeente gesubsidieerde instelling op het
terrein van gebiedsontwikkelingsbeleid in Wageningen;
4. het uitvoeren van (betaalde) werkzaamheden binnen het gebied van de
Wageningse Eng. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op leden die na 18 maart
2014 worden (her-)benoemd.
Artikel 4
1. De adviescommissie wordt bijgestaan door een door burgemeester en wethouders
aangewezen ambtelijk secretaris;

2. De ambtelijke secretaris heeft geen adviserende rol.
BENOEMING, HERBENOEMING EN ONTSLAG
Artikel 5
1. Burgemeester en wethouders benoemen en ontslaan de voorzitter en de andere leden
van de adviescommissie. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar en zijn
bij aftreden maximaal tweemaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De leden
treden af volgens een door de TAWE op te stellen rooster;
2. Burgemeester en wethouders ontslaan de voorzitter of een ander lid wanneer:
1. hij of zij daarom verzoekt;
2. hij of zij ophoudt te voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap zoals in dit
reglement gesteld.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de voorzitter of een ander lid voorts ontslaan
wanneer hij of zij de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 7, derde lid, schendt.
4. De aftredende voorzitter of andere leden blijven, zo mogelijk, hun functie waarnemen
totdat in hun opvolging is voorzien. Dit geldt niet ingeval van ontslag op grond van het
derde lid.
5. Degene die ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature tot lid van de
adviescommissie is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij
of zij is benoemd zou hebben moeten aftreden.
ADVISERING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Artikel 6
1. Burgemeester en wethouders vragen, behoudens in spoedeisende gevallen, vooraf
schriftelijk advies aan de adviescommissie over alle door het college te nemen besluiten,
die betrekking hebben op de voorbereiding van het gemeentelijk beleid voor het gebied
de Wageningse Eng, zoals benoemd in artikel 1, lid 1 en artikel lid 2
2. In voorkomende gevallen geven burgemeester en wethouders aan de adviescommissie
een motivering van het spoedeisende karakter als bedoeld in het eerste lid, op grond
waarvan niet tevoren advies kan worden gevraagd.
3. Adviesvragen in het kader van de WRO worden per aanvraag bepaald, waarbij de
adviestermijnen worden afgeleid van de wettelijke termijnen.
4. Indien burgemeester en wethouders afwijken van het advies van de adviescommissie
wordt de reden daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden schriftelijk
aan de adviescommissie meegedeeld.
5. De adviescommissie brengt zijn advies in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning uit binnen tien dagen na ontvangst van de adviesaanvraag, tenzij
burgemeester en wethouders gemotiveerd een andere termijn voorstellen. Indien de
adviescommissie van oordeel is dat een advies niet binnen de van toepassing zijnde
termijn kan worden gegeven geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk kennis onder opgave
van redenen. In overleg met burgemeester en wethouders wordt zo mogelijk een nieuwe
termijn bepaald.
6. De adviescommissie brengt voor het overige zijn advies uit binnen twee maanden na
ontvangst van de adviesaanvraag.
7. Indien de adviescommissie besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft hij
daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders onder opgave
van redenen.
8. De TAWE ontvangt, indien burgemeester en wethouders daar aanleiding toe zien bij de
adviesaanvraag een set inhoudelijke richtlijnen waaraan het advies moet voldoen.
ADVISERING STICHTING WAGENINGSE ENG
Artikel 7
1. Stichting Wageningse Eng vragen vooraf schriftelijk advies aan de adviescommissie
over door de Stichting Wageningse Eng te nemen besluiten, die betrekking hebben op de
gebiedsontwikkeling voor het gebied de Wageningse Eng, zoals benoemd in artikel 1, lid

2. Indien de Stichting Wageningse Eng afwijken van het advies van de adviescommissie
wordt de reden daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden schriftelijk
aan de adviescommissie meegedeeld.
3. De adviescommissie brengt zijn advies uit binnen twee maanden na ontvangst van de
adviesaanvraag, tenzij de Stichting Wageninqse Eng gemotiveerd een andere termijn
voorstellen. Indien de adviescommissie van oordeel is dat een advies niet binnen de van
toepassing zijnde termijn kan worden gegeven geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk
kennis onder opgave van redenen. In overleg met de Stichting Wageningse Eng wordt zo
mogelijk een nieuwe termijn bepaald.
4. Indien de adviescommissie besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft hij
daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan de Stichting Wageningse Eng onder opgave
van redenen.
5. De adviescommissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen over het beleid en beheer
inzake het gebied de Wageningse Eng zoals benoemd in art. 6 lid 1.
WERKWIJZE
Artikel 8
1. De adviescommissie vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo vaak als de
voorzitter dit nodig oordeelt of door ten minste twee leden met opgave van redenen aan
de voorzitter wordt gevraagd.
2. De voorzitter draagt zorg dat de uitnodiging en de bijbehorende stukken,
spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien dagen vóór het houden van de
vergadering worden toegezonden. De uitnodiging vermeldt datum, tijd, plaats en te
behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar en ten aanzien van de te
behandelen onderwerpen en de daarbij behorende stukken geldt geheimhouding tot het
moment dat burgemeester en wethouders tot openbaarheid besluiten.
4. De adviescommissie is bevoegd om, al dan niet aansluitend aan een besloten
vergadering, in openbaarheid te vergaderen over andere onderwerpen en stukken dan
bedoeld in het derde lid.
5. De adviescommissie is bevoegd om, voor zover dit voor een uit te brengen advies
nodig is, inlichtingen in te winnen bij de sectoren c.q. afdelingen van de gemeente. Deze
inlichtingen worden, zo nodig vertrouwelijk, zo spoedig mogelijk verstrekt.
BESLUITVORMING
Artikel 9
1. Besluiten van de adviescommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt verlangd,
wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
3 Bij staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. De adviescommissie mag niet beraadslagen noch besluiten als niet tenminste de helft
van het aantal leden aanwezig is.
5. Indien op grond van het vorige lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft
de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit waarin ongeacht het aantal
aanwezige leden beraadslaagd en besloten kan worden over de in de, niet doorgegane
vergadering, geagendeerde onderwerpen.
6. Indien over personen wordt gestemd, geschiedt dit schriftelijk.
DESKUNDIGEN
Artikel 10
De adviescommissie is bevoegd deskundigen uit te nodigen voor het bijwonen van zijn
vergaderingen. Deze deskundigen hebben ter vergadering een adviserende stem. De
geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 8, derde lid, geldt ook voor hen.
WERKGROEPEN
Artikel 11

De adviescommissie kan, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen, hetzij ter
voorbereiding van een advies over een bepaald onderwerp, hetzij ter voorbereiding van
adviezen op een bepaald terrein. Hij regelt de taak, samenstelling en werkwijze van deze
werkgroepen. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 8, derde lid, geldt ook voor
de leden van de werkgroepen.
VERGADERFACILITEITEN
Artikel 12
De adviescommissie kan voor zijn vergaderingen gebruikmaken van de vergaderruimtenen faciliteiten van de gemeente.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13
De adviescommissie kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk
reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met dit reglement, andere
gemeentelijke regelingen of de wet. Het reglement behoeft de goedkeuring van
burgemeester en wethouders na gehoord te hebben de Stichting Wageningse Eng.
FINANCIËLE VOORZIENINGEN
Artikel 14
1. De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig de
Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.
2. De kosten van deze vergoedingen, alsmede van materiële voorzieningen, zoals
vergaderruimte, kosten van inschakeling van deskundigen, porti, drukwerk en dergelijke
worden jaarlijks, mits goedgekeurd door burgemeester en wethouders, door de
gemeenteraad vastgesteld door opname in de gemeentebegroting. Deze kosten worden
opgenomen in de begroting van de adviescommissie.
INHOUDELIJKE EN FINANCIËLE PLANNING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. De adviescommissie biedt jaarlijks vóór een door burgemeester en wethouders te
bepalen datum en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders gegeven
richtlijnen, een begroting met de bijbehorende toelichting voor het komende jaar, een
werkplan en een jaarverslag over het voorafgaande jaar ter goedkeuring aan
burgemeester en wethouders aan.
RELATIE MET ANDERE GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIES/-ORGANEN
Artikel 16
Burgemeester en wethouders stellen in overleg met de adviescommissie de nodige
procedure- en afstemmingsregels vast betreffende de relatie en communicatie tussen de
adviescommissie en bestaande en eventueel nog in te stellen overleg- en
adviesgroepen/-organen, die zich (mede) bezighouden met onderwerpen die betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid op het gebied de Wageningse Eng zoals benoemd in
artikel 1, lid 2.
SLOTBEPALING
Artikel 17
1. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement TAWE".
2. Dit reglement treedt in werking op Vastgesteld bij besluit van college van
burgemeester en wethouders d.d , 8 december 2009

