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Schriftelijke vragen nav artikel DvhN over Rampenplan Noord 
Nederland 

Geachte heer De Wit, 

LU 
LU 

O 

Op 5 januari 2016 heeft u namens de CDA-Statenfractie schriftelijke vragen 
gesteld over het landelijk rampenplan voor medische bijstand wat niet naar 
behoren zou functioneren in Noord Nederland. Met deze brief beantwoorden wij uw 
vragen. 

1. Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van het artikel dat 
op 4 januari te lezen was in het Dagblad van het Noorden? 

Ja, wij hebben kennis genomen van het artikel. 

2. Deelt het college onze mening dat een ramp in onze provincie catastrofale 
gevolgen kan hebben voor inwoners van de provincie Groningen als de 
richtlijnen voor medische bijstand niet worden gehaald? Zo ja, waarom? 

Wij achten het van belang dat ingeval van een ramp adequate medische 
zorg aan slachtoffers wordt verleend. Onder adequate medische zorg 
wordt verstaan de triage, behandeling en stabilisatie van slachtoffers met 
zonodig vervoer van de slachtoffers naar het ziekenhuis. 

De Regionale Ambulance Voorziening Groningen (RAV Groningen) is als 
vergunninghouder voor de ambulancezorg in Groningen, zowel in de dag
dagelijkse situatie als in opgeschaalde situatie, hiervoor verantwoordelijk. 
De RAV Groningen zal bij een ramp onmiddellijk al haar op dat moment 
vrije beschikbare ambulances en de behandelbus binnen de veiligheids
regio Groningen inzetten en zal het Ambulancebijstandplan (ABP) door de 
Meldkamer Noord Nederland in werking laten stellen. Dit ABP voorziet er 
in dat in Noord Nederland de ambulanceregio's Drenthe en Friesland 50% 
van de op dat moment beschikbare capaciteit vrijmaken en inzetten in 
Groningen, dit in afwachting van nog verdere bijstand aan ambulances 
vanuit buiten de noordelijke regio's. Daarnaast is er ook nog eens de eigen 
interne opschaling middels instroom van vrije medewerkers. 
De capaciteit aan ambulances die op de rampplek aankomen en die niet 
nodige zijn voor verdere triage, behandeling en stabilisatie, zullen worden 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werk* . 
Dit hafidvest vindt u op omv w r 



ingezet voor het vervoer van slachtoffers naar ziekenhuizen waarbij van 
zelfsprekend de slachtoffers die snel voor nadere behandeling naar het 
ziekenhuis moeten worden vervoerd, het eerste zullen worden afgevoerd. 
In overeenstemming met het daarvoor geldend Gewondenspreidingsplan 
(GSP) zullen slachtoffers met in achtneming van hun letsel/aandoening 
worden gespreid over de ziekenhuizen in Noord-Nederland. 

Opgemerkt wordt dat in Nederland nooit een norm/richtlijn is vast
gesteld hoeveel ambulances er binnen 2 uur ter plaatse moeten zijn zoals 
wel in het bewuste artikel van het DvhN wordt aangehaald. 

3. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om op korte termijn met 
betrokken partijen te kijken welke rol zij (eventueel) kan spelen om wel aan 
de richtlijnen te voldoen in de provincie Groningen? Zo nee, waarom niet? 

Sinds 1 januari 2013 heeft de provincie geen wettelijke taak meer met 
betrekking tot de ambulancevoorziening. De verantwoordelijkheden 
hiervoor liggen bij de minister van VWS en de ambulancezorg (RAV 
Groningen). In het geval van een ramp of crisis vindt op basis van de wet 
Veiligheidsregio's de ambulancezorg plaats onder de coördinatie, 
aansturing en regie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings
organisatie in de Regio). De zorginstelling, in dit geval de RAV Groningen, 
blijft verantwoordelijkheid voor de te leveren zorg. 

Het bestuur van de veiligheidsregio is in deze de bevoegde autoriteit, niet 
de provincie. Derhalve is het aan hen desgewenst nadere gesprekken te 
voeren. Wij zullen een afschrift van uw vragen en onze antwoorden aan 
hen zenden. 

4. Tijdens dit gesprek aandacht te vragen voor de veiligheid van onze 
inwoners indien zich een ramp voordoet in de provincie Groningen? 

Zie de beantwoording onder vraag 3. 

De veiligheidsregio's zijn, zoals onder 3 gezegd, 'leading' in de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan 
de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


