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Besluitenlijst Commissievergadering 27 mei 2020 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: A.J.M. Gepkens 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.J. Gabriëls VLP: J.F.A. Heeren VVD: C.F.J. Verstraten 

GroenLinks L.C. Villée CDA: A.S. Hamans SP: M.J.G. Heessels PvdA: P.R. Klaver D66: H.W. 

Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

K. Kraak 

College: A.A.B. Theunis 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 14 mei 2020 en 20 mei 2020 zijn 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Raadsvoorstel Gebiedsvisie De Bulkenaar 
Na de keuze van Bravis om het regioziekenhuis te willen gaan vestigen op de Bulkenaar, is gestart 
met het ontwikkelen van een visie op het gebied de Bulkenaar en op de locatie van het huidige 
ziekenhuis. Deze gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en Bravis. De 
gebiedsvisie vormt enerzijds de onderbouwing richting provincie om te kunnen overgaan tot een 
stedelijke ontwikkeling in een huidig buitengebied. Anderzijds schetst de visie een beeld van de 
globale inrichting van het gebied de Bulkenaar en de bijbehorende infrastructuur richting de 
inwoners van Roosendaal. De raad wordt voorgesteld de gebiedsvisie De Bulkenaar vast te stellen. 
De gebiedsvisie vormt het vertrekpunt voor het op te stellen bestemmingsplan en de 
milieueffectrapportage (MER). 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
De beraadslaging over dit raadsvoorstel geldt ter voorbereiding op de online raadsvergadering van 
28 mei 2020. In de online raadsvergadering van 28 mei 2020 zullen moties en/of amendementen 
enkel formeel ingediend worden en direct aansluitend in stemming gebracht worden. Tijdens deze 
voorbereidende beraadslaging – in commissiesamenstelling- hebben er 3 moties ter bespreking ter 
tafel gelegen. 
 
Motie PvdA - Verbeteren luchtkwaliteit rondom het nieuwe ziekenhuis 
Het dictum van deze motie luidt als volgt:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om, in achtneming van hetgeen hierover in het Advies Commissie MER is beschreven1, vanuit 

het gezondheidsoogpunt en kwaliteit van de leefomgeving inzichtelijk te maken welke 
maatregelen kunnen worden genomen om de luchtkwaliteit rondom het nieuwe ziekenhuis te 
verbeteren. 

 
1 Advies Commissie MER: Beschrijf de effecten op de luchtconcentraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) en NO2, ook onder de grenswaarden. 

Presenteer contourenkaarten en geef per contour de ligging van het ziekenhuis en andere gevoelige bestemmingen in het gebied. Beoordeel 
de bijdrage aan de achtergrondconcentratie en de toe- en afname van luchtconcentraties in het gebied voor het plan vergeleken met de 
referentiesituatie en alternatieven. Toets de luchtconcentraties aan de grenswaarden en de WHO-advieswaarden. 
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Motie PvdA - Inspraak, betrokkenheid en participatie 
Het dictum van deze motie luidt als volgt:  
 
Spreekt als raad uit: 
1. Dat in het kader van het vervolgtraject inzake de nieuwvestiging van het ziekenhuis in 

Roosendaal vol blijft worden ingezet op co-creatie, met een duidelijke communicatie vanuit 
college B&W en gemeenteraad: 

o waarbij begrip en respect voor de belevingswereld van de ander de basis is, waardoor 
antwoorden begrijpelijk, herkenbaar en vindbaar blijken voor alle betrokkenen; 

o waarbij een duidelijke tijdslijn wordt gevolgd, waarin voor iedereen duidelijk is wanneer en 
waarbij men betrokken kan worden in dit co-creatieproces, wie dit betreft en waar op welk 
moment de scope ligt, in duidelijke stappen; 

o waarbij wanneer en op welke wijze er feedbackmomenten liggen in het proces waarbij er door 
de gemeenteraad bijgestuurd kan worden. 

Motie ChristenUnie en VLP – Inwonerparticipatie De Bulkenaar 
 

Het dictum van deze motie luidt als volgt. 

 
Verzoekt het college:  
1. Om het inwonerparticipatieproces rondom de komst van het nieuwe ziekenhuis op een correcte 

en transparante wijze vorm te geven, waarbij begripvol en respectvol wordt omgegaan met 
inwonerparticipatie en inspraak en er aandacht is voor ieders verwachtingen, door duidelijk aan 
te geven welke aspecten wel en welke aspecten geen onderdeel vormen van 
inwonerparticipatie en dit weg te zetten in een heldere tijdlijn; 

2. Om eventuele onduidelijkheden en vragen die bij betrokkenen/insprekers nu nog bestaan 
aangaande de ontwikkeling van De Bulkenaar en het ‘zoekgebied optimalisatie infrastructuur’ 
ten behoeve van de ontsluitingswegen, te bespreken in co-creatie met deze betrokkenen ten 
einde het verdere inwonerparticipatieproces zo min mogelijk te laten belemmeren door deze 
onduidelijkheden.  

 
Over de motie van de PvdA-fractie inzake het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft wethouder 

Theunis aangegeven, dat er zeker gekeken zal worden naar luchtkwaliteit, maar dat er ook breder 

gekeken zal worden, naar aspecten als geluidshinder, geur en externe veiligheid. Daarnaast heeft 

wethouder Theunis in reactie op deze motie toegelicht, dat het er bij de Milieu Effect Rapportage 

(MER) met name om gaat, welke milieueffecten de komst van het ziekenhuis zelf met zich 

meebrengt. Dat is dus iets anders dan welke milieueffecten van invloed zullen zijn op het 

ziekenhuis. Voor dit laatste is allereerst globaal gekeken of er zich in het gebied grote hinderpalen 

bevinden die de komst van een ziekenhuis in de weg zouden staan. Uit deze globale studie is 

gebleken dat die er niet zijn. Deze milieuaspecten komen in de volgende twee fasen nog 

specifieker aan de orde. Allereerst in de fase van het bestemmingsplan: dan zal het ziekenhuis aan 

moeten geven wat de omvang en positionering van het gebouw/de gebouwen zal zijn en welke 

(zorg)functies er in de gebouwen gaan komen. Op basis hiervan zal er aanvullend onderzoek 

worden gedaan naar genoemde aspecten [luchtkwaliteit, geluidshinder, geur en externe veiligheid]. 

Vervolgens in de fase van de omgevingsvergunning: dan moet er daadwerkelijk gebouwd gaan 

worden en zal er nog specifieker gekeken worden hoe er in het gebouw/de gebouwen omgegaan 

wordt met genoemde aspecten. Deze onderzoeken reiken dus verder en zijn diepgaander dan 

waar in de motie om verzocht wordt en worden per fase steeds concreter.  

 

Op basis van deze toelichting door de wethouder en de inbreng die de diverse fracties hebben 

gegeven in tweede termijn, heeft de PvdA-fractie aangegeven het dan verder niet nodig te vinden 

om de motie nog formeel in te dienen in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  

 

Over de motie van de PvdA-fractie inzake Inspraak, betrokkenheid en participatie heeft wethouder 

Theunis aangegeven, dat het wat hem betreft een uitstekende weergave is van datgene wat er 

reeds is afgesproken met de raadsbegeleidingswerkgroep Bravis en dat hij deze motie derhalve 

omarmd.    
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Op basis van de reactie van de wethouder en de inbreng die de diverse fracties hebben gegeven in 

tweede termijn, heeft de PvdA-fractie aangegeven het dan verder niet nodig te vinden om de motie 

formeel in te dienen in de raadsvergadering van 28 mei 2020. De PvdA-fractie heeft hierbij tevens 

aangegeven, dat de reden om de motie te agenderen vooral is geweest om, datgene wat met de 

raadsbegeleidingswerkgroep Bravis [informerend en informeel] is afgesproken, formeel in het 

openbare debat te brengen.  

 

Over de motie van de ChristenUnie en de VLP inzake Inwonerparticipatie De Bulkenaar heeft 

wethouder Theunis aangegeven dat, ten aanzien van het tweede punt van het dictum, het hem niet 

duidelijk is waar de onduidelijkheden zitten. Die moeten wel eerst duidelijk worden, wil hij hierop in 

kunnen gaan. Daarbij heeft wethouder Theunis aangegeven de motie overbodig te vinden omdat 

het voeren van gesprekken een continu proces is. Wethouder Theunis benadrukt -refererend aan 

de motie van de PvdA inzake Inspraak, betrokkenheid en participatie- dat dit ook zo met elkaar is 

afgesproken en daarbij ook dat duidelijk aangegeven moet worden welke aspecten wel en welke 

aspecten niet binnen het co-creatieproces vallen. Daarbij ook gezegd hebbende dat van tevoren is 

aangegeven, dat de locatiekeuze geen onderdeel is van het co-creatieproces. Wethouder Theunis 

heeft hierover aangegeven dat er al vele gesprekken zijn geweest en dat hij de onderbouwing van 

de locatiekeuze wel wil blijven uitleggen, maar dat de locatiekeuze an sich verder niet meer ter 

discussie staat wanneer de raad de gebiedsvisie de Bulkenaar heeft vastgesteld. Wethouder 

Theunis heeft aangegeven dat de bereidheid om in gesprekken zorgen weg te nemen er is, maar 

dat ook geaccepteerd moet worden dat mensen soms vanuit hun positie bepaalde punten nooit 

zullen aanvaarden en zich dus nooit zullen laten overtuigen. In die zin zal achter de locatiekeuze nu 

dus wel een punt worden gezet.  

 

Wethouder Theunis heeft aangegeven dat, met het vaststellen van de gebiedsvisie de Bulkenaar, 

er een volgende fase ontstaat waarin inwoners zullen moeten accepteren dat in de gebiedsvisie de 

keuze is gemaakt dat in het gebied de Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis zal komen. Dit zal de 

context van de vervolggesprekken veranderen, waarbij de verwachting is dat mensen zich gaan 

herpositioneren en gaan nadenken en meedenken over wat de komst van het ziekenhuis voor hun 

leef- en woonomgeving gaat/kan betekenen. Juist in deze fase van het proces is het van belang om 

nog meer effort te steken in de participatie en gesprekken met inwoners.  

 

Op de expliciete vraag van de stellers van de motie of de wethouder een toezegging kan doen 

specifiek op het tweede punt uit het dictum, heeft wethouder Theunis wel aangegeven dat hij dit 

onderschrijft, maar dat het dan dus niet over de locatiekeuze gaat. Voorts heeft wethouder Theunis, 

ten aanzien van het ‘zoekgebied optimalisatie infrastructuur’, aangegeven dat niets in beton is 

gegoten en dat er serieus gekeken zal worden naar goede ideeën die worden aangedragen. 

Wethouder Theunis heeft toegelicht dat dit is wat je met co-creatie doet en als blijkt, aan de hand 

van goede ideeën, dat het gebied waarop een voorkeursrecht gevestigd moet worden dient te 

worden uitgebreid, dan kan dat. Wethouder Theunis heeft bij deze door de ChristenUnie resp. VLP 

aangedragen punten nogmaals verwoord, dat wat hem betreft de motie van de PvdA inzake 

Inspraak, betrokkenheid en participatie een duidelijke weergave is van hetgeen is afgesproken met 

de raadsbegeleidingswerkgroep Bravis over de voorgestane werkwijze.       

 

De VLP-fractie heeft daarnaast nog specifiek aandacht gevraagd voor inwoners uit de A-Bergen en 

D-Bergen. Deze inwoners zullen ook behoefte hebben om mee te praten in het co-creatieproces 

(i.v.m. toename verkeer als gevolg van de zuidelijke ontsluiting richting de wijk Tolberg). Wethouder 

Theunis heeft aangegeven dat het informeren van deze bewoners over de aankomende 

ontwikkelingen reeds is meegenomen in de processen (o.a. bij het voorontwerpbestemmingsplan) 

en dat we nog maar aan de start van het hele traject staan.   

 

De fracties van de ChristenUnie en de VLP hebben, na een korte schorsing van de beraadslaging, 

aangegeven de motie Inwonerparticipatie De Bulkenaar formeel in te zullen dienen tijdens de online 

raadsvergadering van 28 mei 2020.  
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De PvdA-fractie heeft -zonder de commissievergadering over te willen doen- nog aangegeven daar 

waar het gaat om de zuidflank ontsluiting, nog steeds waarde te hechten aan een onderzoek 

Willem Dreesweg Noord en Zuid [met betrekking tot ondertunneling spoor]. Wethouder Theunis 

heeft hier bevestigend op gereageerd.   

 

Tijdens de beraadslagingen is tevens de suggestie besproken om via de website 

www.debulkenaar.nl nadere informatie te verstrekken over de raadsbegeleidingswerkgroep Bravis 

[waarom de raadsbegeleidingswerkgroep is opgericht en wat de raadsbegeleidingswerkgroep 

doet]. Dit zal worden opgevolgd. 

 
 

5. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

http://www.debulkenaar.nl/

