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Steenbergen, 23 oktober 2014 

Geachte heer van Pelt en heer Veraart, 

Op basis van de inleidende tekst bij de artikel 40 vragen inzake extra ambulance inzet 
in de gemeente Steenbergen heeft de RAV Brabant MWN ter inleiding een toelichting 
gegeven op de post Steenbergen en de voorwaardenscheppende (vws) post 
Dinteloord, te weten: 

De tijdelijke vws-post Dinteloord is op 1 augustus 2014 in gebruik genomen. Een vws-
post is een post waar geen rooster wordt verricht, maar waar ambulances tijdelijk 
geplaatst kunnen worden als dit nodig is in het kader van beter ambulancezorg 
dekking in het werkgebied. 

Het is noodzakelijk een nuance aan te brengen in de stelling dat de ambulance van de 
post Steenbergen (of de vws-post Dinteloord) er is voor de gehele gemeente 
Steenbergen en de gemeente Moerdijk. De nuance bestaat eruit dat de ambulance 
van de post Steenbergen (of de vws-post Dinteloord) er is voor de gemeente 
Steenbergen en omgeving (incl. een deel van Tholen) en een gedeelte van de 
gemeente Moerdijk (in het bijzonder de kern Willemstad). In de gemeente Moerdijk 
(naast de ingang van industrieterrein Moerdijk in Zevenbergen) is ook 7/24 ambulance 
aanwezig voor het gebied van de gemeente Moerdijk, het industrieterrein Moerdijk en 
omgeving. Daarnaast is er in Oud-Gastel ook nog een post, waar één ambulance 
gestationeerd is tussen 08.00 - 23.00 uur. 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Hoe vaak is de ambulance van 1 jan 2014 tot het moment van de tweede post ingezet? 
2. Hoe vaak zijn de twee ambulances vanaf die datum tot nu in Steenbergen ingezet? 
3. Kunt u aangeven hoeveel van die inzet "prio-A1 en A2"meldingen waren? 
4. Hoeveel transporten waren besteld vervoer? 
5. Hoe lang zijn tijdens besteld vervoer de ambulances weg uit de gemeente 

Steenbergen? 
6. Hoeveel uren per dag stond er werkelijk een ambulance in Steenbergen stand-by? 
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7. Hoe vaak waren de twee ambulances allebei onderweg en was er geen ambulance 
stand-by in Steenbergen? 

8. Hoe vaak was er ondersteuning nodig vanuit omliggende gemeenten? 
9. Hadden de prio-A1 en A2 meldingen en besteld vervoer in deze periode van juni tot en 

met september met één ambulance uitgevoerd kunnen worden? 
10. Ziet u de noodzaak in om bij het in gebruik nemen van de autosnelweg A4 het tweede 

ambulancevoertuig te handhaven? 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

1. In de periode van 1 januari t/m 31 juli 2014 is er 725 maal een ambulance ingezet 
binnen de gemeente Steenbergen. In 284 maal van de gevallen was dit de 
ambulance die gestationeerd stond op de post Steenbergen. 

2. Vanaf 1 augustus tot 30 september 2014 is er 251 maal een ambulance ingezet 
binnen de gemeente Steenbergen. In 75 maal van de gevallen was dit de 
ambulance die gestationeerd was op de post Steenbergen en 2 maal een 
ambulance die gestationeerd stond op de tijdelijke vws-post Dinteloord. De 
overige 174 maal was het een ambulance van een andere standplaats 
(bijvoorbeeld Bergen op Zoom, Hoogerheide, Roosendaal-Zuid/Rucphen, 
Roosendaal-Noord/Oud-Gastel). 

3. Verdeling naar urgentie van aantallen vraag 1: 
725 ritten totaal: A1 (426), A2 (199) en B (100) 
284 ritten door post Steenbergen: A1 (161), A2 (95) en B (28) 

Verdeling naar urgentie van aantallen vraag 2: 
251 ritten totaal: A1 (115), A2 (63) en B (73) 
75 ritten door post Steenbergen: A1 (35), A2 (29) en B (11) 

4. Wij verwijzen u naar bovenstaand antwoord, urgentie B is besteld vervoer. 

5. Deze vraag is niet door de RAV Brabant MWN te beantwoorden. Als de 
ambulance van de post Steenbergen weg is van de post vanwege een besteld 
vervoer kan het zo zijn dat er een ambulance van een andere post tijdelijk door de 
meldkamer ambulancezorg voorwaardenscheppend wordt geplaatst op de post 
Steenbergen (of op de vws-post Dinteloord). Dit vanuit het oogpunt een betere 
ambulancezorg dekking in het werkgebied te realiseren. 

6. Deze vraag is niet uit het systeem te genereren om dezelfde reden als bij vraag 5 
is aangegeven. 

7. Deze vraag is niet uit het systeem te genereren en slechts te beantwoorden door 
middel van een tijdrovende en handmatige analyse. Hiervoor is om dit moment 
geen capaciteit beschikbaar. 

8. In de periode van 1 januari t/m 31 juli 2014 zijn er 441 ritten in de gemeente 
Steenbergen gereden, die zijn uitgevoerd door ambulances van een andere post 
dan die van de post Steenbergen. 



8. In de periode van 1 januari t/m 31 juli 2014 zijn er 441 ritten in de gemeente 
Steenbergen gereden, die zijn uitgevoerd door ambulances van een andere post 
dan die van de post Steenbergen. 
In de periode augustus t/m september 2014 zijn er 174 ritten in de gemeente 
Steenbergen gereden, die zijn uitgevoerd door ambulances van een andere post 
dan die van de post Steenbergen (of de vws-post Dinteloord). 

9. Deze vraag is niet uit het systeem te genereren en slechts te beantwoorden door 
middel van een tijdrovende en handmatige analyse. Hiervoor is om dit moment 
geen capaciteit beschikbaar. 

10. De RAV Brabant MWN verwacht dat met de komst van de autosnelweg A4 en het 
stationeren van de ambulance op de tijdelijke (en per medio mei 2015 definitieve 
standplaats) nabij de dorpskern Dinteloord te kunnen voldoen aan de gestelde 
productieafspraken met de zorgverzekeraars. De RAV ziet geen noodzaak om een 
tweede ambulancevoertuig te handhaven specifiek voor de kern Steenbergen. Het 
aansturen van de ambulancezorg ligt volledig in handen van de 
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Tilburg die zoveel als mogelijk zal 
proberen ambulancezorg te garanderen met een zo klein mogelijk tijdsdelay. Het 
aanrijden van spoedmeldingen wordt altijd verricht door de dichtstbijzijnde 
ambulance-eenheid en zal in de praktijk geschieden vanaf post Dinteloord, post 
Bergen op Zoom, post Poortvliet, post Roosendaal-Noord/ Oud-Gastel of post 
Zevenbergen. 

Hoogachtend, 5 burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
ec etans, 

Vos J.M gers 


