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Geacht college,  
 
Dit voorjaar heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR) het voornemen aan u 
kenbaar gemaakt tot het uitbreiden van het VRR-belang in de coöperatie AZRR en het 
onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie. Hiermee wordt niet alleen een 
eenduidige governance beoogd, maar dit zal ook zorgen voor meer centrale regie op het 
bevorderen van de kwaliteitsprestaties van de ambulancezorg. Ook biedt het de mogelijkheid 
voor de ambulancedienst om zich nog meer en beter te profileren als aantrekkelijk werkgever 
met een sterke en onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt. Dit zal van positieve invloed zijn 
op het behoud van en aantrekken van nieuw personeel.  
 
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur VRR op 3 juli jl. ingestemd met de uitbreiding van het 
VRR belang in de coöperatie AZRR. Tevens is ingestemd met het onderbrengen van AZRR als 
zelfstandige juridische rechtspersoon onder de VRR en is akkoord gegaan met het aangaan 
van een garantstelling voor AZRR ten behoeve van het verkrijgen van externe financiering. In 
het Algemeen Bestuur is de afspraak gemaakt dat in het eerste kwartaal 2020 - mede aan de 
hand van de ervaringen die dan zijn opgedaan - een eerste evaluatie plaats zal vinden ten 
behoeve van de verdere positionering en toekomst van de ambulancezorg in Rotterdam-
Rijnmond. 
 
Alvorens het Algemeen Bestuur op 3 juli over is gegaan tot definitieve besluitvorming, zijn de 
colleges van B&W op 29 april jl. in de gelegenheid gesteld om het voornemen tot uitbreiding 
van het VRR-belang in de coöperatie AZRR met de gemeenteraden te bespreken. Bovendien 
zijn de leden van het Algemeen Bestuur VRR op 21 juni jl. door de portefeuillehouder Financiën 
en bedrijfsvoering, dhr. Van de Stadt, meegenomen in de (financiële) vraagtukken die er leven 
ten aanzien van de voorgenomen transitie. Tijdens dit overleg zijn veel financiële vragen 
beantwoord en is tegemoet gekomen aan de informatiebehoefte van diverse gemeenten.  
De VRR heeft van 14 gemeenten een reactie ontvangen en 11 gemeenten hebben aangegeven 
dat zij positief staan tegenover het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie. In 
de reacties van de gemeenten is een beperkt aantal vragen, opmerkingen en aandachtspunten 
opgenomen. In de bijlage bij deze brief wordt op hoofdlijnen ingegaan op deze reacties.  
 
Aflopen Tijdelijke Wet Ambulancezorg  
Van belang is te vermelden dat sprake is van een nieuwe ontwikkeling rondom de wetgeving 
voor de ambulancezorg. De Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) loopt af per 1 januari 2021. 
Diverse opeenvolgende bewindslieden hebben nog geen helder beeld geschetst van hoe de 
toekomst van de ambulancezorg eruit komt te zien, na het aflopen van de TWAZ. In zijn zeer 
recente brief aan de Tweede Kamer, heeft de minister voor Medische Zorg aangegeven dat hij 
voornemens is op basis van de nieuwe wet voor de ambulancezorg, de huidige aanbieders van 
ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing te geven.  
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Dat betekent dat de huidige Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) de ambulancezorg 
voor onbepaalde tijd kunnen blijven bieden. Om de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd te 
kunnen aanwijzen is de minister voornemens om de ambulancezorg wettelijk aan te merken als 
niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Als sprake is van een dergelijke 
publieke taak is er geen sprake van een markt en geldt de regelgeving voor mededinging en 
aanbesteding niet. De minister heeft daarmee onderstreept dat de ambulancezorg een cruciale 
schakel is in de keten van acute zorg die sterke publieke waarborgen vergt. 
 
Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de 
gemeenten tegemoet te zijn gekomen. Het staat u uiteraard vrij om deze brief te delen met uw 
gemeenteraad. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
Ing. A. Aboutaleb 
Voorzitter VRR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie 
 


