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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Riette 

Achternaam 
 

Habes 
E-mailadres 

 
riette@samenstichtsevecht.nl 

Fractie 
 

Samen Stichtse Vecht 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp 

 
vragen naar aanleiding van het persbericht 
ambulances langer onderweg opheffen oprit 
Maarssenbroek 

Inleiding 
 

Aanvullende vragen nav het persbericht in het 
AD. 
https://www.ad.nl/utrecht/ambulances-langer-
onderweg-door-opheffen-van-oprit-
inmaarssenbroek~a414125d/ 

Vraag 1 
 

Responstijden als ook de SEH-norm van 45 
minuten zijn bepalende factoren voor de 
RAVU. Een 
verminderde responstijd van 2,5 a 3 minuten 
bij een A1 melding heeft effecten op 
a) mensenlevens (immers iedere seconde telt 
- daar redt je levens mee) 
b) het aantal benodigde ambulances in de 
regio 
c) het standplaatsenbeleid 
• zijn de risico's en kosten doorberekend door 
het RIVM? 
• Wat dat in mensenlevens kost? 
• Wat de maatschappelijke kosten zijn van 2,5 
a 3 minuten? 
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Vraag 2 
 

Los van het risico op mensenlevens, loopt de 
RAVU een enorm risico met het onder druk 
zetten van 
de normtijden. Het Ministerie is immers 
gerechtigd de vergunning bij het niet voldoen 
aan de 
verplichtingen in te trekken. Daarbij komt dat 
de zorgverzekeraars mogen korten op de 
budgetten bij 
het niet behalen van de prestatieafspraken. 
• Op welke wijze denkt de gemeente de 
RAVU bij het eventueel afsluiten van de 
Maarssenbroekse slag de RAVU hierin te 
compenseren? 
• Worden er op dit moment ook gesprekken 
gevoerd over eventuele 
compensatiebedragen/ 
afkoopsom. En zo ja, over welk bedrag praten 
we dan. 

Vraag 3 
 

Is het college er zich van bewust dat de 
kwaliteit van beantwoording van vragen 
rondom Haagstede en 
verkeersaangelegenheden Maarssenbroek te 
wensen overlaat. Is het college bereid om 
inzage te geven in het volledige dossier? 

Vraag 4 
 

Is het college bereid een tijdlijn op te stellen 
vanaf het moment van verkoop van de 
gronden en alle gebeurtenissen daarna, met 
daarbij gevoegd alle relevante informatie 
(gespreksverslagen, mailverkeer, contracten, 
verkeersonderzoeken etc? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee    


