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Spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost op grond van de Wet Ambulancevervoer.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 8 december 2009, kenmerk 2009/0175500.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee:
dat zij op 8 december 2009, kenmerk 2009/0175500, op grond van de Wet Ambulancevervoer
hebben vastgesteld een spreidingsplan voor ambulancevervoer in de provincie.
Met behulp van extra middelen in het kader van verbetering spreiding- & beschikbaarheid 20082009 heeft Ambulance Oost de beschikbaarheid van ambulancezorg in de veiligheidsregio Twente
verbeterd. Zij hebben dit gedaan door afspraken te maken met de zorgverzekeraars over extra
ambulancecapaciteit. Ambulance Oost heeft daarom de provincie verzocht met terugwerkende
kracht de bestaande vergunningen te actualiseren en uitbreiding van de ambulancecapaciteit goed
te keuren.
In onze vergadering van 8 december 2009 hebben wij het voornemen uitgesproken om:
1. per 26 januari 2010 het spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost aan te passen aan de
huidige situatie
2. de ambulancecapaciteit uit te breiden in de volgende standplaatsen: Hengelo met 2 ambulances
en Enschede met 1 ambulance.
Schematisch zien de wijzigingen er als volgt uit:
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Genoemde vergunningaanvraag en concept-spreidingsplan liggen tot en met 19 januari 2010 ter
inzage in de bibliotheek van het provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
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Belanghebbenden worden tot en met 19 januari 2010 in de gelegenheid gesteld om schriftelijk hun
zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van
Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
We kunnen uw schriftelijke reactie alleen in behandeling nemen, als u deze ondertekent, uw naam
en adres vermeldt en de datum vermeldt.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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