
Eigenstandige motie Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis II 
 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op <datum>, gehoord hebbende de 
beraadslagingen;  
 
Constaterende dat:  

• De komst van 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 unielocatie 
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 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;  

 

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 unilocatie Bravis (inclusief de bijbehorende mobiliteitsopgave) zoveel mogelijk 
tegemoet dient te komen aan de inbreng van álle betrokkenen tijdens het co-creatieproces;  

 
Van mening zijnde dat:  

• Co-creatie het beste als volgt kan worden gedefinieerd: ‘Co-creatie is een vorm van 
samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit 
proces (zoals een plan, advies of product). Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common 
ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-
creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen; 
integriteit van deelnemers is vereist. Aan deze voorwaarden wordt het best voldaan in een 
gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/-begeleider’.  

 

Draagt het college op:  
1. Het co-creatieproces (het hoogst mogelijke niveau van participatie) zoals eerder opgedragen 

door de raad en zoals nader omschreven in deze motie, 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 dit co-creatieproces; 
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 


