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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's 
Postbus 7010 
6801 HA ARNHEM 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Curatieve Zorg 
Team A 

Per 1 januari 2021 loopt de Tijdelijke wet ambulancezorg af. Op dat moment moet 
een nieuwe wet in werking treden. Daartoe heb ik een wetsvoorstel in 
voorbereiding. 

Een aantal veiligheidsregio's levert ambulancezorg, ofwel als Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV), ofwel als lid van een RAV die de vorm heeft van een 
cooperatie. Hier verandert niets in als gevolg van de nieuwe wet. De aanwijzingen 
van de RAV's worden van rechtswege voortgezet. 

In de concept memorie van toelichting staat dat RAV's op grond van de (nog te 
ontwerpen) ministeriële regeling afspraken dienen te maken met de directeur 
publieke gezondheid (DPG) in hun veiligheidsregio over het voorbereiden op en 
oefenen van inzet van de RAV bij een ramp of crisis. Dit is conform de huidige 
ministeriële regeling. De DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de 
veiligheidsregio inzake de verantwoordelijkheid voor de GHOR. Bestaande 
schriftelijke afspraken tussen RAV's en veiligheidsregio's over de taak van de 
RAV's ten aanzien van de voorbereiding op en inzet bij geneeskundige 
hulpverlening bij crises en rampen kunnen in principe van kracht blijven. Voor 
zover bestaande afspraken niet volledig zouden voldoen aan de nieuwe wet zal 
een overgangstermijn gelden voor het aanpassen van de afspraken. Ook de 
verplichtingen van de RAV met betrekking tot het hebben van een 
ambulancebijstandsplan, een actueel gewondenspreidingsplan en een 
slachtoffervolgsysteem worden in de ministeriële regeling opgenomen, zoals dat 
ook in de huidige ministeriële regeling het geval is. 
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Hierbij leg ik u het voorstel voor de Wet ambulancevoorzieningen voor ter 
consultatie. Uw eventuele reactie ontvang ik graag uiterlijk 20 januari 2020. We 
zullen uw reactie nazenden aan de Raad van State en in de fase van het Nader 
Rapport (de reactie op het advies van de Raad van State) verwerken. 

Hoogachtend, 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Curatieve Zorg, 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Curatieve Zorg 
Team A 

Birgitta 	gren 
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