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Samenvatting
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het borgen van een veilig gebruik van de door
haar beheerde wegen. Door de fusie van de 3 voormalige fusiegemeenten tot de gemeente
Meierijstad diende ook het beleid voor gladheidsbestrijding geharmoniseerd te worden. Deze
harmonisatie moet leiden tot een transparant een eenduidig beleid voor gladheidsbestrijding in de
gemeente Meierijstad. Dit voorstel bevat het Beleidsplan Gladheidsbestrijding (BGB) waarin de
doelstellingen en criteria zijn vastgelegd voor het beleid voor gladheidsbestrijding.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Programma 2 Verkeer en vervoer
Behandeling in commissie
3 oktober 2019
Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. In te stemmen met het Beleidsplan Gladheidsbestrijding

Waarom naar de raad
Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding wordt aan u voorgelegd omdat u hiermee richting geeft aan
hoe het college invulling geeft aan haar uitvoeringsmandaat. Hiermee houdt u regie op zowel het
beoogde resultaat als de financiële implicaties voor de begroting.
Aanleiding
Sinds de fusie was er geen sprake meer van een eenduidig beleid voor gladheidsbestrijding. Deze
nota bevat een beleidsplan gladheidsbestrijding met geharmoniseerd beleid voor het uitvoeren
van de gladheidsbestrijding. Met het nieuwe beleid wordt beoogd dat overal binnen Meierijstad op
dezelfde wijze de gladheid bestreden wordt. Voor de bewoners en bedrijven geeft dit duidelijkheid
en zekerheid over de waar en wanneer de gladheid bestreden wordt. Het BGB bevat de
doelstellingen en criteria waaraan gladheidsbestrijding moet voldoen. Als bijlage, is een
programma toegevoegd dat illustreert op welke manier wij uitvoering geven aan het voorgestelde
beleid en de hiermee beoogde kwaliteit.
Argumenten
1.1. Door in te stemmen met het beleidsplan gladheidsbestrijding legt u vast welke eisen u stelt
aan de veiligheid van het gebruik van verhardingen in het geval van gladheid.
De verplichting om de veiligheid van het gebruik te borgen komt voort uit wet- en regelgeving.
Met de doelstellingen en criteria in het BGB legt u vast welke resultaten u van ons verwacht.
Kanttekeningen
1.1. Het is logistiek niet mogelijk om op alle wegen en plaatsen in Meierijstad gelijktijdig of volledig
de gladheid te bestrijden.
Voor een efficiënte en goede bestrijding dienen keuzes in de routes gemaakt te worden. Het
is niet mogelijk overal tegelijk aanwezig te zijn.
1.2 Van bewoners, bedrijven en instellingen kan verwacht worden dat ze eigen terreinen en de
toegang tot eigen terreinen zelf vrij houden van gladheid door ijs en/of sneeuw.
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare wegen. Gladheid op aansluitingen,
toegangen en toegangspaden tot eigen terreinen en de eigen terreinen zelf, dienen door de
eigenaars/gebruikers zelf bestreden te worden.
1.3. Verkeersdeelnemers dienen hun verkeersgedrag altijd aan te passen aan de
(weers)omstandigheden.
Verkeersdeelnemers dienen ten allertijden hun verkeersgedrag aan te passen aan de
omstandigheden, dat geldt voor drukte, staat van het wegdek maar ook door de
weersomstandigheden en eventuele gladheid.
Communicatie
Het beleidsplan gladheidsbestrijding wordt gepubliceerd via de site van de Staatscourant
(openbare bekendmakingen) en de site van gemeente.
De (jaarlijkse) strooiroutes via de gemeentelijk site.
Participatie
Er is bij het opstellen van het plan overleg gevoerd met een grote hoeveelheid stakeholders.
Stichting Toegankelijk Meierijstad, ZLTO/Cumela, Platform Ondernemende Meierijstad,
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Afvaardiging van Dorps- en Wijkraden en Centrummanagement. Met hen is gesproken over
strooiroutes.
In de praktijk kan door participatie projecten met burgers, bedrijven of organisaties binnen diverse
strooigebieden gerichte (bestrijdings)acties worden opgezet. We onderzoeken hoe we burgers
actief kunnen betrekken bij de gladheidsbestrijding in wijken en dorpen.
Duurzaamheid
Herindeling van routes zorgt voor efficiënter te rijden routes en daardoor minder rijkilometers en
gebruik van strooimiddelen (zout). De inzet van materiaal, dat zijn de strooimachines met gpssystemen en waarnemingssystemen, zorgen voor minder gebruik van strooimiddelen. Dit alles
leidt tot minder gebruik van zout en minder zout op wegen en in de bermen.
Financiële toelichting
Er is jaarlijks een bedrag begroot voor de gladheidsbestrijding. De daadwerkelijke uitgaven
worden in de jaarrekening verantwoord. Dit kan verschillen ten opzichte van de begroting. De
reden is dat vooraf nooit duidelijk is hoeveel inzet en dus hoeveel gladheidsbestrijding er elke
winterperiode plaatsvindt, dit is een logisch gevolg van het feit dat de winterperiode van jaar tot
jaar kan verschillen. Voor de vervanging van het bestrijdingsmateriaal (zoutstrooiers en
sneeuwploegen) is een vervangingsinvesteringsbedrag in de begroting gereserveerd.
Planning
Na vaststelling door de raad van het Beleidsplan Gladheidsbestrijding zal het college in het najaar
2019 het Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding vaststellen.
Rechtsbescherming
Er is geen mogelijkheid van zienswijze en/of bezwaar en beroep.
Monitoring en evaluatie
Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding wordt per 5 jaar (of eerder indien nodig) geëvalueerd,
geactualiseerd en aangepast. Dit gebeurt mede op basis jaarlijkse evaluaties, ervaringen en
meldingen aan het einde van de strooiperiodes door coördinatoren en wegbeheerder.
Bijlagen
1. Beleidsplan Gladheidsbestrijding
Onderliggende documenten

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2019
Gelet op artikel 108 Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:
1. In te stemmen met het Beleidsplan Gladheidsbestrijding

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 oktober 2019
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken
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