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Geachte heer de Haas,
U gaf aan: “De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor
de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in
onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum Oost de
overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voor komt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost
Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers
bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVDfractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren
in Brunssum, bijvoorbeeld bij de brandweerkazerne of het nieuwe zorgplein.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1:”Kunt u aangeven hoe het momenteel is gesteld met de overschrijdingen van de
aanrijtijden in Brunssum en in het bijzonder in Brunssum Oost?”
Antwoord 1:
RAV Zuid-Limburg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van de prestaties en
kwaliteit in ambulancevervoer. Overall (heel Zuid-Limburg) realiseerde de RAV ZL een zeer
goede performance op deze norm in 2014 en –ondanks verlaging van paraatheid in 2015 als
onderdeel van maatregelen om financieel weer gezond te worden- ook in 2015.
Evenwel zien zij nog enkele kwetsbare gebieden daarbinnen, waar de performance onder de 95%grens ligt of schommelt. Brunssum is 1 van die gebieden. Naast Brunssum betreft dit gebieden in
Landgraaf, Kerkrade en Onderbanken.

Brunssum valt primair onder standplaats Heerlen, maar bij een A1-melding wordt altijd de
dichtstbijzijnde parate eenheid gestuurd. Het kan ook voorkomen dat Heerlen geen ambulance
paraat heeft en er daarom een ambulance uit een andere standplaats gestuurd wordt.
Meest voorkomende oorzaak voor de overschrijdingen is afstand (37%). Vaak ging het hierbij om
wegewerkzaamheden, o.a. Windraak bij aanrijden vanuit Geleen. Daarnaast betrof het in 23% van
de overschrijdingen de paraatheid. Hierbij gaat het om meerdere spoedmeldingen tegelijk of het
feit dat er geen ambulance vrij was.
Vraag 2: ”De GGD is op zoek naar goede, onopvallende uitvalsplekken met faciliteiten in o.a.
onze gemeente. Bent u momenteel in gesprek met de GGD voor het stationeren van een ambulance
in Brunssum op basis van Dynamisch Ambulance Management? Zo ja, aan welke mogelijke
uitruklocatie wordt gedacht en op welke termijn denkt het college dit dan te realiseren?”
Antwoord 2:
M.b.t. een voorwaardenscheppende locatie met faciliteiten heeft de RAV ZL in Brunssum
gesproken met de brandweer, de politie, het zorgplein en Emmastaete. Brandweer en Politie geven
geen toestemming. De RAV ZL heeft op basis van kostenoverwegingen gekozen voor Emmastaete.
De RAV ZL zal hier z.s.m. doch uiterlijk 1 juli een ambulance plaatsen.

Vraag 3: “ Kunt u ook aangeven wat de kosten zijn voor een uitruklocatie in Brunssum?”
Antwoord 3:
Kosten verbonden aan een uitruklocatie zijn voor rekening van de ambulancedienst.
Zoals vermeld bij het antwoord van vraag 2 is er door de RAV ZL vooralsnog niet gekozen voor
een vaste uitruklocatie, omdat de kosten voor een vaste uitruklocatie vele malen hoger zijn dan
wanneer er gekozen wordt voor een uitvalsplek om een ambulance te positioneren. Eerst zal er
aangetoond dienen te worden dat de performance in de kwetsbare gebieden verbeterd, voordat er
sprake is van de optie om een permanente uitruklocatie te overwegen.
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