
MOTIE 
 Kaders voor co-creatie 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op donderdag 24 september 2020, 
gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadvoorstel Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in 
Roosendaal. 
 
Overwegende dat: 

• De openbare ruimte een publiek domein in beheer van de gemeente is maar 
inwoners zich zeer verbonden en betrokken voelen bij hun woonomgeving en daaraan willen 
bijdragen en vaak passende ideeën hebben; 

• Aanpassingen van de openbare ruimte een uitgelezen kans vormen inwoners hier van 
begin af aan bij te betrekken; 

• De gemeente de verantwoordelijkheid voor het betrekken van inwoners veelal neerlegt bij 
initiatiefnemers, niet zijnde de gemeente; 

• Dit de gemeente als eindverantwoordelijke niet van haar plicht ontslaat inwoners te 
informeren en daar zorgvuldig mee om te gaan; 

• Gefragmenteerde aanpak en verantwoordelijkheden het niveau en de kwaliteit van ruimtelijke 
projecten onder druk zet; 

• Dit tot suboptimale resultaten door minder draagvlak en inwonerbetrokkenheid leidt; 

• Hierdoor ook kansen voor duurzaam beleid gemist worden; 
 
Voorts overwegende dat:  

• Het zowel voor inwoners als initiatiefnemers van belang is om inzicht te hebben in de eisen die 
de gemeente stelt aan co-creatie; 

• er (zeer) recente voorbeelden zijn van gevallen waarbij de participatie en communicatie met 
bewoners niet goed gaat; 

 
 
Verzoekt het college: 
 
1. Om voor ruimtelijke projecten, zoals het realiseren van zonneparken, co-creatiebeleid op te 

stellen waarin vastgelegd wordt hoe co-creatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij 
gelden; 

2. Hierbij als uitgangspunt op te nemen dat de gemeente als eindverantwoordelijke de regie over 
de co-creatie en communicatie met inwoners op zich neemt; 

3. Consultatie van inwoners bij de totstandkoming van het co-creatiebeleid mogelijk te maken;  
4. Bij de totstandkoming van het co-creatiebeleid tevens een werkgroep vanuit de raad actief te 

betrekken; 
5. Dit co-creatiebeleid vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de raad ter vaststelling 

voor te leggen. 
 
Verzoekt de raad:  

 
1. Aan het presidium het mandaat te verlenen om de leden van een mogelijke nieuwe 

‘raadswerkgroep kaders voor co-creatie’ te benoemen (maximaal 6 personen) danwel een 

bestaande raadswerkgroep de opdracht te geven actief betrokken te zijn bij de totstandkoming 

van het co-creatiebeleid. 

 

Namens, 
 
PvdA, Paul Klaver 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 


