
 

Eigenstandige motie  
Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis II 

 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen;  
 
Constaterende dat:  

• De komst van de unilocatie Bravis op de locatie Bulkenaar en de daarbij beoogde extra 
ontsluiting op de A58 een forse impact heeft op met name de direct omwonenden; 

• Om deze reden de gemeenteraad van Roosendaal op 6 juni 2019 de motie ‘Co-creatie unilocatie 
Bravis-ziekenhuis’ unaniem heeft aangenomen met als doel initiatiefnemers, gemeente, 
omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming te betrekken en dat op 
het hoogst mogelijke niveau van participatie (zijnde co-creatie);  

• De raad met deze motie het college heeft verzocht om het proces van co-creatie rond de 
ontwikkeling van de unilocatie Bravis naar locatie Bulkenaar optimaal te faciliteren en te 
stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt én de raad tweemaandelijks te 
informeren over deze co-creatie;  

• Co-creatie en de nieuwe Omgevingswet in grote lijnen overeenstemming hebben op het 
onderdeel participatie; 

• De participatie eis Omgevingswet tot beleid zal worden omgezet bij de uitwerking van de 
Omgevingsvisie Roosendaal; 

• De nieuwe Omgevingswet participatie op hoog niveau vereist bij planontwikkeling, waarbij de 
omgevingsinput middels gesprekken leiden tot een zo optimaal mogelijke gebiedsinrichting, 
waarbij de overheid uiteindelijk het besluit neemt. 

 

Overwegende dat: 

• De raad niet tweemaandelijks is geïnformeerd door het college over de co-creatie rondom 
unilocatie Bravis;  

• Omwonenden aan de raad kenbaar hebben gemaakt dat zij niet op het hoogst mogelijke niveau 
van participatie (zijnde co-creatie) door de gemeente zijn betrokken bij de planvorming rondom 
unilocatie Bravis;  

• Het proces van co-creatie juist van groot belang is om een zo groot mogelijk draagvlak voor de 
realisatie van unilocatie Bravis te creëren onder álle betrokkenen (initiatiefnemers, gemeente, 
omwonenden en andere belanghebbenden);  

• De inrichting van de unilocatie Bravis (inclusief de bijbehorende mobiliteitsopgave) zoveel 
mogelijk tegemoet dient te komen aan de inbreng van alle partijen tijdens het co-creatieproces;  

• Binnen de planning van de unilocatie Bravis en ontsluiting nog mogelijkheden bestaan om 
middels een zorgvuldig proces te voldoen aan de eerdere opdracht van de Gemeenteraad, 
alsmede deze motie. 

 

De Raad stelt als kaders vast: 

a. dat co-creatie een participatief proces is waarbij deelnemers, belanghebbenden, bijeen komen 
om de inpassing van de voorgenomen plannen op de Bulkenaar tot stand te brengen, waarbij; 

- Het proces projectmatig wordt opgepakt  

- Alle deelnemers gelijkwaardig zijn  

- Interactie ontstaat tussen partijen en die leidt tot een constructieve samenwerking  

- Er openheid van informatie is 



- Identificatie van betrokkenen en/of belanghebbende heeft plaatsgevonden  

- Er verslaglegging plaatsvindt  

- De hoogte vorm van participatie, namelijk gezamenlijk komen tot een gedragen beslissing, 
leidend moet zijn 

 

Draagt het college op:  
1. Het co-creatieproces zoals eerder opgedragen door de raad, alsnog zo optimaal mogelijk te 

faciliteren en te stimuleren én er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt;  
2. De raad tweemaandelijks schriftelijk te informeren over het participatieproces; 
3. Eén verantwoordelijk portefeuillehouder aan te wijzen voor zowel de inrichting van unilocatie 

Bravis als voor de bijbehorende mobiliteitsopgave. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
   
VLP, Arwen van Gestel 
 
  
  

 


