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Samenvatting
Gladheidbestrijding is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en de
bereikbaarheid op peil te houden. Als maatregelen tegen gladheid achterwege blijven, kan dat grote en ernstige
gevolgen hebben. Om invulling te geven aan de inspanningsverplichting van de wegbeheerder, zijn de
uitgangspunten voor de gladheidbestrijding voor de komende jaren beschreven in het beleidsplan
Gladheidbestrijding 2021 – 2030.
Besluit om
1. De uitgangspunten en de aanpak van de gladheidbestrijding op de openbare wegen zoals beschreven in het
beleidsplan Gladheidbestrijding 2021 – 2030 vast te stellen.
Inleiding
De gladheidbestrijding staat in Nederland op een hoog niveau. Door preventieve strooiacties wordt in veel
gevallen voorkomen dat het glad wordt. Als dat niet mogelijk is, zoals bij hevige sneeuwval, worden door
curatieve acties belangrijke wegen snel sneeuwvrij gemaakt. Dankzij een efficiënte organisatie van de
gladheidbestrijding, geavanceerde meteorologische modellen, modern materieel en deskundig personeel
kunnen weggebruikers ook bij winterse omstandigheden rekenen op redelijk tot goed begaanbare wegen. Dat
is van groot maatschappelijk belang.
Gladheidbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en de
bereikbaarheid op peil te houden. Als doeltreffende maatregelen tegen gladheid achterwege blijven kan dat
grote en ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij in de eerste plaats aan doden, gewonden, materiële en
immateriële schade als direct gevolg van ongevallen door gladheid. Daarnaast kunnen de economische en de
maatschappelijke schade grote vormen aannemen bij onvoldoende doorstroming van het verkeer en bij een
tekortschietende bereikbaarheid van bedrijven en instellingen.
Beoogd effect
Een adequate gladheidbestrijding op de wegen binnen de gemeente Beuningen op basis van vastgestelde
uitgangspunten en aanpak, waarmee onder meer invulling wordt gegeven aan de zorgvuldigheidsnorm uit het
Burgerlijk Wetboek en de zorgplicht vanuit de Wegenwet en Wegenverkeerswet.
Argumenten

1.1 Het plan geeft invulling aan de zorgvuldigheidsnorm
De gemeente Beuningen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Als er
schade ontstaat bij weggebruikers kunnen zij de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente moet dan
aantonen dat zij zorgvuldig heeft gehandeld. Het beleidsplan Gladheidsbestrijding beschrijft hoe de
wegbeheerder de gladheid in Beuningen doelmatig en zorgvuldig bestrijdt.

1.2 Maakt eenduidige communicatie naar inwoners mogelijk

Tijdens de winterperiode is het van belang om inwoners te informeren over de uitgangspunten en de
aanpak van de gladheidbestrijding zoals opgenomen in dit plan. Op deze wijze weten de inwoners wat zij
van de gemeente kan verwachten.
Financiën
De kosten die gemaakt worden om de gladheid te bestrijden zijn moeilijk exact te bepalen. Dit komt omdat
deze kosten sterk weersafhankelijk zijn. Pas na het verstrijken van de winterperiode is te bepalen wat de
financiële gevolgen zijn geweest.
Op basis van de gemaakte kosten uit afgelopen planperiode is een raming gemaakt voor de nieuwe
planperiode. Conform deze raming zijn de huidige beschikbare budgetten nog steeds toereikend. Het verschil
dat in de berekening zichtbaar is, vraagt niet om bijstelling van de beschikbare gelden.
Tijdspad
Het beleidsplan Gladheidsbestrijding is, na vaststelling door de Gemeenteraad, van toepassing vanaf
winterperiode 2021/2022 tot en met winterperiode 2029/2030. Een winterperiode beslaat de periode vanaf
oktober van het eerste jaar tot april van het tweede jaar.
Duurzaamheid
Door een duidelijke aanpak voor gladheidsbestrijding vast te stellen wordt de gladheid in Beuningen
doelmatig en efficiënt bestreden. Zo strooien we alleen wanneer dit noodzakelijk is en verminderen we de
belasting op onze omgeving.
Communicatie
Communicatie rondom gladheidbestrijding wordt ingevuld zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het
beleidsplan Gladheidsbestrijding.
Evaluatie
Eenmaal per jaar wordt er een evaluatiemoment door de wegbeheerder gepland. Na de winter wordt dit
moment gepland om de inzet en resultaten van afgelopen winterperiode te beschouwen. Voorstellen tot
verbetering worden voor de volgende winterperiode meegenomen in een voorstel richting het College van
B&W.
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