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Onderwerp

Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027.

Voorstel

Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027 vast te stellen.

Inleiding

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de toestand van haar wegen. 
Deze zorgplicht is geregeld in de Wegenwet. Het bestrijden van gladheid valt hieronder. 
De gemeente heeft vanuit die verantwoordelijkheid een inspanningsverplichting.

Eens in de vijf jaren wordt het Beleidsplan Gladheidsbestrijding opgesteld. Het laatste plan 
liep tot en met het gladheidsbestrijdingsseizoen 2021/2022 en is daarmee afgelopen. In 
het beleidsplan wordt aangegeven hoe de gladheidsbestrijding in Weert is georganiseerd 
en uitgevoerd wordt.

Het beleidsplan gladheidsbestrijding wordt opgesteld conform de "De Leidraad 
gladheidsbestrijdingsplan" van het CROW. Het CROW is het kennisinstituut op het gebied 
van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.

Relatie tot de strategische visie

Gladheidsbestrijding heeft een relatie met twee waarden uit de strategische visie. Het 
begaanbaar houden van wegen onder winterse omstandigheden vindt aansluiting bij het 
onderdeel transport uit de waarde 'Goed ontsloten en verweven met de regio'. Verder 
heeft gladheidsbestrijding –zij het gering- invloed op de waarde 'Duurzaam en innovatief 
leven'. Verderop in dit raadsvoorstel wordt hier kort op ingegaan.

Beoogd effect

Het beoogde effect is de bereikbaarheid in en van Weert onder winterse omstandigheden. 
De vertaling hiervan in meetbare indicatoren is niet mogelijk omdat elke winter en de 
omstandigheden in die winter van jaar tot jaar sterk verschillen.

Beoogd(e) doel(en)

Het onder winterse omstandigheden structureel invulling geven aan de wettelijke 
zorgplicht van de gemeente als wegbeheerder.

Argumenten 
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Met het vaststellen van het beleidsplan gladheidsbestrijding ligt vast welke eisen gesteld 
worden aan de veiligheid en het gebruik van de wegen in geval van gladheid.
Voor een efficiënte en goede bestrijding moeten keuzes worden gemaakt. De basis van 
deze keuzes worden gemaakt op basis van het Beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Kanttekeningen en risico’s 

Het is logistiek niet mogelijk om op alle wegen en plaatsen in Weert gelijktijdig of volledig 
de gladheid te bestrijden.
Voor een efficiënte en goede bestrijding dienen keuzes gemaakt te worden. Het is niet 
mogelijk overal tegelijk aanwezig te zijn. In het plan is een overzicht en prioriteit gegeven 
in de wegen waar gladheid wordt bestreden.

Verduurzaming heeft in de branche van gladheidsbestrijding nog geen baanbrekende 
mogelijkheden.
In het beleidsplan wordt een en ander vermeld over de verduurzaming van de 
dooimiddelen. Voor wat betreft de tractie wordt vooral gelet op recyclebaarheid van 
materiaal na afschrijving. Aandrijving door middel van elektromotoren geeft vooral onder 
winterse omstandigheden nog teveel storingen.

Financiële gevolgen

In de begroting is onder budgetnummer 52114 een structureel bedrag opgenomen. Voor 
2022 is dit € 84.989,-. Voor de navolgende jaren wordt dit bedrag geïndexeerd. De 
werkelijke kosten hangen af van de weersomstandigheden. In strenge winters met meer 
inzet zullen de werkelijke kosten hoger uit kunnen vallen.

Participatie

Aan het einde van het strooiseizoen wordt geëvalueerd waarbij gebruikt gemaakt wordt 
van de input van de uitvoerende medewerkers, de wijk- en dorpsraden en meldingen  van 
bewoners. Deze evaluatie dient als input voor het uitvoeringsplan van het daaropvolgende 
jaar.

Communicatie 

Via de website informeert de gemeente de inwoners en ondernemers over de 
gladheidsbestrijding.

Planning en uitvoering 

Na vaststelling van het beleidsplan gladheidsbestrijding zal er jaarlijks een uitvoeringsplan 
worden opgesteld voor het komende gladheidsbestrijdingsseizoen. Dit uitvoeringsplan 
wordt vastgesteld door het College.

Na afloop van een gladheidsbestrijdingsseizoen wordt geëvalueerd met de uitvoerende 
partijen. Deze evaluatie dient, samen met de opgedane ervaringen en relevante 
meldingen, als input voor het uitvoeringsplan voor het volgende jaar.

Na afloop van de periode van het beleidsplan gladheidsbestrijding zal in 2027 een nieuw 
raadsvoorstel worden ingediend.

Evaluatie
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Jaarlijks wordt de gladheidsbestrijding van dat seizoen geëvalueerd en verwerkt in een 
door het College vast te stellen uitvoeringsplan. Deze evaluaties zullen in het in 2027 op te 
stellen nieuwe beleidsplan Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2027-2032 worden verwerkt.

Bijlage(n) 

Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1792380 

Advies raadscommissie 

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2022

besluit:

Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 oktober 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


