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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie SP over aanrijtijden
ambulances

Datum

7 april 2015
Ons kenmerk

3795382

Geachte heer Van der Staak,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij brief van 17 maart 2015, ingekomen op 17 maart 2015, heeft u namens de
SP fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

R.E.H.M. Dumont
Telefoon

(073) 681 26 12
E-mail

rdumont@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Bent u bekend met het genoemde artikel?

-

Antwoord:
Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel in het Eindhovens Dagblad.

2. Bent u met de SP van mening dat dit een onwenselijke situatie is? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Wij lezen in het artikel enerzijds dat ambulances op sommige plekken in
Noord-Brabant vorig jaar later ter plekke waren dan in het jaar er voor.
Anderzijds lezen we dat door toepassing van een ander protocol het aantal
overschrijdingen op A-1 ritten volgens de Regionale Ambulance Voorziening
‘significant’ is afgenomen. Omdat het ministerie van VWS verantwoordelijk is
voor ambulancevervoer is het aan het ministerie om bovenstaande informatie te
wegen en om gepaste maatregelen te nemen.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Welke mogelijkheden heeft GS om op dit punt actie te ondernemen en bent
u bereid om deze stappen te zetten?

Datum

7 april 2015
Ons kenmerk

Antwoord:
De provincie is sinds 2013 niet meer verantwoordelijk voor ambulancevervoer.
Tot 2013 had de provincie de taak om binnen de Wet Ambulancevervoer te
zorgen voor een goede spreiding van de stationeringsposten over heel NoordBrabant.

3795382

De wet is per I januari 2013 vervangen door de Tijdelijke Wet Ambulancezorg
die wordt uitgevoerd door het Ministerie van VWS.
Wij zullen de vragen van uw fractie onder de aandacht brengen bij de
Regionale Ambulance Voorziening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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