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Geachte Raad,

In antwoord op uw brief van 17 juli jl., kenmerk 2999728, bericht ik u het volgende.
In genoemde brief zien wij geen aanleiding om het besluit over de sluiting van de proef met de 
ambulancepost in Gennep per I augustus a s. op te schorten of in te trekken.
Omdat wij echter uw bezorgdheid over de situatie wel begrijpen, zullen wij in onderstaande nog eens 
proberen te verduidelijken, waarom de wijzigingen noodzakelijk zijn en wij het onderhavige besluit zullen 
handhaven.

De noodzakelijke capaciteit aan ambulancezorg in Nederland wordt berekend aan de hand van het 
Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. Dit vormt sinds 2013 ook de basis voor de budgettering 
van de ambulancezorg in Nederland. De berekening van het RIVM overstijgt in een aantal gevallen de 
regionale of provinciegrenzen. Hier is burenhulp aangewezen.
Ambulancediensten zijn verantwoordelijk voor de best mogelijke spreiding van de capaciteit in hun 
verzorgingsgebied, mede in relatie tot de prestatienorm, dat in 95% van de gevallen de ambulance binnen 
15 minuten ter plaatse is. Dit betreft een regionale verantwoordelijkheid, geen lokale 
verantwoordelijkheid.
De ambulancediensten van resp. Brabant Midden West Noord (voor Gennep e.o.) en Gelderland Zuid 
(voor Mook en Middelaar e.o.) zijn volgens genoemd Referentiekader verantwoordelijk, en krijgen ook 
budget voor de inzet van ambulancezorg in de kop van Noord-Limburg. Dit was lange tijd niet duidelijk en 
de prestaties in het gebied waren dan ook niet goed. Dat was ook de reden waarom Ambulancezorg 
Limburg-Noord in 2014 voor de tijdelijkheid en met eigen middelen een pilot is gestart met een post in 
Gennep, die in de dagsituatie werd bemand. Het gemeentebestuur van Gennep stelde hiervoor onderdak 
om niet beschikbaar bij de brandweerkazerne in Gennep, de ambulancedienst richtte een parate dagdienst 
in Gennep in.
Vanwege achterblijvende prestaties in ons hele verzorgingsgebied, hetgeen onder meer veroorzaakt werd 
door landelijke keuzes die gemaakt werden ten aanzien van de uitgangspunten in het Referentiekader, 
gepaard aan een sinds 2011 sterk toegenomen productie, hebben wij vervolgens in 2016 samen met de 
Zorgverzekeraars een plan opgesteld om de algehele performance in de regio te verbeteren. O.a. komen 
er op basis daarvan meer middelen beschikbaar, waardoor er -gefaseerd- ambulancecapaciteit in de regio 
bij komt. Ook werd na aanvullend onderzoek op postcodeniveau inzichtelijk welke RAV verantwoordelijk 
is voor het leveren van ambulance-inzet in het gebied (zie hiervoor onderstaand schema alsook de bijlage 
bij deze brief).
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Voor de relevante postcodegebieden in NML geldt dat zij hetzij tot het verzorgingsgebied van Gelderland 
Zuid (6584 Molenhoek) hetzij tot het verzorgingsgebied van Brabant Noord behoren 
(de overige postcodegebieden):

Verzorgingsgebied RAV-gebied postcode plaats inwoners

GZ NML 6584 Molenhoek Ib 3.640

BN NML 6585 Mook 2.940

BN NML 6586 Piasmolen 310

BN NML 6587 Middelaar 875

BN NML 6591 Gennep 9.310

BN NML 6595 Ottersum 2.325

BN NML 6596 Milsbeek 2.770

BN NML 6598 Heyen 2.065

BN NML 6599 Ven-Zelderheide 810

De desbetreffende regio’s hebben bevestigd dit te zullen oppakken. En verder maken de nu veelbesproken 
wijzigingen in de kop van Limburg -te weten de her allocatie van de parate dienst die nu in Gennep staat, 
de gefaseerde uitbreiding van de capaciteit en de verplaatsing van de post Well naar Bergen- deel uit van 
het hele pakket aan maatregelen, dat uiteindelijk dus moet leiden tot betere beschikbaarheid van 
ambulancezorg in de hele regio.

Kortom, wetende dat er sprake was van een tijdelijke pilot, hetgeen meerdere keren met u is besproken, 
wordt de proef in Gennep per I augustus a.s. niet onverwacht beëindigd en ook niet zonder dat een 
aantal aanvullende maatregelen is genomen. Benadrukt wordt, dat er geen sprake is van een 
saneringsmaatregel, maar van uitbreiding van de capaciteit en dat de wijzigingen noodzakelijk zijn en 
passen bij de regionale verantwoordelijkheid van AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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