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1. Inleiding 
 

 
De provincie Drenthe is als beheerder wettelijk verplicht haar wegen (en kanalen) in een goede en veilige 
staat te houden. De afdeling  Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe is verantwoordelijk voor haar   
infrastructuur. Gladheidsbestrijding - de bestrijding van gladheid veroorzaakt door winterse omstandigheden -  
is daar een onderdeel van. De eisen die de samenleving stelt aan de gladheidsbestrijding worden steeds 
hoger. Veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid moeten ook onder winterse omstandigheden zoveel 
mogelijk worden gewaarborgd. Gezien de economische, maatschappelijke en ook juridische belangen is een 
gedegen aanpak van de gladheidsbestrijding noodzakelijk en daarbij is een beleidsplan onontbeerlijk.  
Bij het opstellen van het Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 – 2017 is de CROW-publicatie 270 ‘Gladheid: 
voorspellen, voorkomen, bestrijden’ uit 2008 als leidraad gehanteerd.  
. 
 
Het Beleidsplan geeft een nadere omschrijving van de verantwoordelijkheden, uitgangspunten en 
doelstellingen voor de provinciale uitvoering van de gladheidsbestrijding. De concrete acties, voortkomende 
uit het beleid, worden vastgelegd in een Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding. Hierin zullen onder andere ook 
de jaarlijks geraamde kosten en baten worden vermeld. Aan het eind van elk strooiseizoen vindt een 
evaluatie van de werkzaamheden plaats. Eventuele aanpassingen worden in het uitvoeringsplan 
opgenomen. Dit uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Het gladheidseizoen loopt van 1 november tot 15 april het jaar daarop volgend. Gladheidsbestrijding wordt 
uitgevoerd vanuit de provinciale steunpunten Assen, Rogat en Schoonebeek.  
 
Het beleidsplan is opgesteld door de Werkgroep Gladheidsbestrijdingsplan van de afdeling Wegen en 
Kanalen van de provincie Drenthe en is vastgesteld door het college van gedeputeerde staten. 
Het beleidsplan geldt als uitgangspunt voor de gladheidsbestrijding vanaf het winterseizoen 2012 / 2013 tot 
en met het winterseizoen 2016 / 2017. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks ter kennisgeving aan het college 
voorgelegd. 
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2. Integrale visie 
 

De gladheidsbestrijding in Nederland is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Doordat elke 
wegbeheerder zijn eigen beleid en invulling van de taken op dit gebied hanteert, bestaat er weinig uniformiteit 
ten aanzien van de gladheidsbestrijding. Zowel voor de weggebruiker als voor de wegbeheerder is een 
samenhangende aanpak binnen het eigen beheergebied en met gebieden van aangrenzende 
wegbeheerders van groot belang.  
Daarom is er in CROW-verband een integrale visie op de gladheidsbestrijding ontwikkeld. Met deze visie 
wordt beoogd dat wegbeheerders dezelfde uitgangspunten hanteren voor het uitvoeren van de 
gladheidsbestrijding. Als gladheid optreedt, gebeurt dit lokaal, regionaal of zelfs landelijk. De weggebruiker 
wil op een veilige en betrouwbare manier van A naar B en is, om te voorkomen dat hij van een gestrooide 
weg onverwacht op een niet gestrooide weg terechtkomt, gebaat bij een integrale aanpak van de 
gladheidsbestrijding in de regio  
De integrale CROW-visie gaat uit van de volgende uitgangspunten:  

• de veiligheid van de weggebruiker staat voorop 

• gladheid moet worden voorkomen 

• de nadruk ligt op preventieve gladheidsbestrijding; alleen als het nodig is volgt curatieve 
gladheidsbestrijding 

• er wordt gestreefd naar een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de gladheidsbestrijding op de voor de 
mobiliteit in de regio belangrijke hoofdroutes 

 
Bij het opstellen van de integrale visie is ervan uitgegaan dat voor elk type weg in combinatie met een 
bepaald type gladheid een advies geldt voor de wijze van bestrijden en de tijden waarbinnen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. De wegtypes worden, conform “Duurzaam Veilig”, onderscheiden naar 
hun verkeersfunctie en gebruik (OV-routes, woonwerk-school-verkeer met name bij fietsverkeer): 

• stroomwegen 

• gebiedsontsluitingswegen 

• erftoegangswegen 

• fietspaden 
en onderverdeeld naar wegen binnen en buiten de bebouwde kom. 
 
De typen gladheid worden ingedeeld naar de verschillende oorzaken: 

• gladheid door bevriezing (het bevriezen van een natte weg) 

• gladheid door condensatie (condensatie van vocht uit de lucht op het wegdek) 

• gladheid door neerslag (sneeuw, ijzel, hagel, mist) 
 

De gladheid wordt in Nederland bestreden door te strooien met een dooimiddel en/of neerslag (sneeuw) te 
verwijderen met sneeuwploegen (+ borstel). Een hoofdonderscheid in de methodiek betreft het curatief of 
preventief bestrijden van de gladheid. Dit onderscheid heeft ook gevolgen voor het signaleringssysteem dat 
wordt toegepast. Bij preventief strooien wordt een dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt. 
Bij curatief strooien is er sprake van bestrijding van gladheid die al aanwezig is. 
De gladheidsbestrijding wordt, zowel binnen als buiten de reguliere werktijden, geleid door de coördinator 
gladheidsbestrijding. Deze bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden en waar en hoe (ook schuiven en 
vegen). De dienstdoende coördinator heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om te komen tot een 
weloverwogen besluit om al dan niet te gaan strooien. Deze instrumenten zijn: 
- meetstations 
- weerbericht 
- advies meteoroloog 
- strooimanagementsysteem (monitoren strooiactie) 
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3. Wettelijke kaders 
 
 
3.1. Juridische aspecten 
Als wegbeheerder is de provincie op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
provinciale wegen. Ze heeft de plicht te zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Als de 
provincie in haar zorgplicht tekortschiet en een weggebruiker lijdt daardoor schade, dan zal de provincie   
deze schade moeten vergoeden.   
 
Gladheidsbestrijding valt onder de zorgplicht van der wegbeheerder. Juridisch gezien gaat het om een 
‘inspanningsverplichting’ en niet om een ‘resultaatverplichting’. Dat wil zeggen dat van de provincie verwacht 
wordt dat zij haar uiterste best doet om gladheid te bestrijden, maar niet dat ze het overal en altijd kan 
voorkomen. Bij gladheid is de kans op ongevallen groot. De weggebruiker heeft hierin een eigen 
verantwoordelijkheid, maar de ervaring leert dat hij/zij de aansprakelijkheid vrij snel bij de wegbeheerder legt. 
De mogelijke aansprakelijkheid voor ongevallen door zaken op de weg, waaronder sneeuw, ijzel of rijp, moet 
beoordeeld worden op basis van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid berust op een 
toerekenbare tekortkoming in de zorgplicht. De wegbeheerder moet kunnen aantonen dat zij/hij aan de 
zorgplicht heeft voldaan. Dit kan door:  

• een deugdelijk opgesteld en gepubliceerd gladheidsbestrijdingsplan 

• aantoonbare uitvoering van het plan aan de hand van: 
- gegevens van het gladheidsmeldsysteem 
- gegevens uit het strooimanagementsysteem 
- administratie van tijdstippen, hoeveelheden en gevolgde routes (tijdig en naar vermogen 

strooien) 
- waarschuwen voor risico’s via de media 
- voldoende en goed materieel 
- consistentie in beleid en uitvoering 

 
Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen voorziet de provincie Drenthe in een adequaat 
alarmeringssysteem, gecombineerd met een goed geoutilleerde organisatie. De coördinator houdt een 
logboek bij van zijn acties en beslissingen. Het meteorologisch instituut bewaart gegevens van het GMS en 
houdt een logboek bij van de weersomstandigheden. Het strooimanagementsysteem registreert alle acties 
en deze worden bewaard. 
De organisatie van de gladheidsbestrijding is gebaseerd op ‘normale’ omstandigheden. Bij gladheid en/of 
sneeuwval zijn voor de bestrijding voldoende mensen en materieel beschikbaar. Daarbij wordt voortdurend 
een afweging gemaakt tussen veiligheid, effectiviteit en kosten. Bij extreme omstandigheden, zoals zeer 
zware sneeuwval, is de organisatie afhankelijk van ander materieel (shovels, e.d.) dat op dat moment 
beschikbaar is. 
Door het sluiten van goede contracten met aannemers, het samenwerken met een meteorologisch instituut 
en het invoeren van het strooimanagementsysteem worden risico’s tot een minimum beperkt. Slechts bij zeer 
hoge uitzondering - gemiddeld minder dan één keer per jaar - erkent de provincie aansprakelijkheid voor 
schade door gladde wegen. De provincie is voor deze aansprakelijkheid verzekerd. 
 
 
3.2. Arbo-aspecten 
De bestrijding van gladheid brengt een aantal risico’s mee voor het uitvoerderende personeel. Deze risico’s 
kunnen worden veroorzaakt door de weersomstandigheden, gladde wegen en agressieve dooimiddelen. 
Daarnaast moet het werk vaak uitgevoerd worden buiten de normale werkuren. De kaders rondom de 
arbeidsomstandigheden van het personeel zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet en de Arbowet. 
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De bestuurders van strooiwagens vallen niet onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Dit omdat de 
werkzaamheden (de gladheid bestrijden met behulp van zoutstrooiwagens) niet onder de normen van dit 
besluit zijn te brengen. De gladheidsbestrijding valt wel onder de normen van de Arbeidstijdenwet, het 
(algemene) Arbeidstijdenbesluit en de Arbo-wet. De reden hiervan is, dat voertuigen die worden ingezet voor 
gladheidsbestrijding te beschouwen zijn als voertuigen die worden ingezet bij/ter voorkoming van 
noodsituaties. 
De regels voor de arbeidstijden en consignatie (bereikbaarheid/binding) zijn vastgelegd in de hierboven 
genoemde Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. De bepalingen hebben betrekking op de maximale 
(gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, per week en per maand en op de maximale duur van de consignatie. 
Bij de aanbesteding van de werkzaamheden zijn deze regels als voorwaarden opgenomen in het 
bestek(contract). 
De veiligheidsaspecten bij de gladheidsbestrijding hebben betrekking op het gebruik van materiaal en 
materieel en op de uitvoering. Voor de start van het winterseizoen worden alle betrokken medewerkers 
geïnformeerd en geïnstrueerd met betrekking tot de procedures over Arbo en veiligheid. De belangrijkste 
zaken die worden doorlopen zijn:  

• de te strooien hoeveelheden wegenzout  

• het omgaan met dooimiddelen 

• het controleren van doseerinstellingen 

• het bedienen van en werken met gladheidsbestrijdingsmaterieel 

• onveilige situaties tijdens het strooien.  
Bij de afdeling Wegen en Kanalen is de gladheidsbestrijding opgenomen in de consignatiedienstregeling. 
De binding van de Drentse provinciale medewerkers en de bedrijven die voor de uitvoering worden 
ingehuurd is gebaseerd op de consignatieperiode van 1 november tot 15 april.  
Na het winterseizoen wordt de gladheidsbestrijding geëvalueerd. Het gladheidsbestrijdingsmaterieel moet 
conform de Arbowetgeving zijn voorzien van CE- markering en een bijbehorende EG-verklaring.  
 
 
3.3. Milieuaspecten 
Gladheidsbestrijding heeft neveneffecten voor het milieu. Een deel van het wegenzout spoelt met 
hemelwater van het wegdek af en komt, via bermen en sloten, terecht in het oppervlakte- of het grondwater. 
Ook belandt tijdens het strooien strooimateriaal in de berm en verspreidt het verkeer zout water doordat de 
banden dit laten opspatten. De gebruikte dooimiddelen kunnen een nadelige invloed hebben op de bodem en 
de vegetatie in de omgeving van de weg. 
Om zoutschade te voorkomen of te beperken is het van belang minder zout in het milieu brengen. De 
provincie Drenthe heeft hiertoe de volgende maatregelen getroffen: 

• alle provinciale strooiers zijn uitgevoerd als natzoutstrooier. Bij natzoutstrooien (in plaats van 
droogzoutstrooien) komt er minder zout op de weg en er belandt minder zout door verwaaiing naast 
de verharding 

• strooibreedte aanpassen aan de verhardingsbreedte ter plaatse  

• bewust omgaan met het aantal strooiacties  

• strooimanagementsysteem 
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4. Gladheidsbestrijding in Drenthe 
 
 
4.1. Keuzes 

 
• in beleid 

De provincie heeft een inspanningsverplichting als het gaat om gladheidsbestrijding: van haar mag verwacht 
worden dat zij haar uiterste best doet om gladheid te vermijden. Hierbij staat het de provincie vrij 
beleidskeuzes te maken. Ze kan er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde wegen niet sneeuw- en ijsvrij te 
houden en gezien de verkeersintensiteit bepaalde prioriteiten te stellen. De provincie handelt onrechtmatig 
als zij, ondanks uitdrukkelijk aan haar gegeven waarschuwingen, een gevaarlijke situatie langere tijd zonder 
noodzaak laat voortbestaan of daarvoor niet waarschuwt.  
Voor het beleid ten aanzien van de gladheidsbestrijding gelden de volgende uitgangspunten:  

1. de veiligheid van het uitvoerende personeel heeft tijdens uitvoering de hoogste prioriteit 
2. het doel van de gladheidsbestrijding is een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, de 

economische en de maatschappelijke voortgang onder winterse omstandigheden. (bv. schoolgaande 
kinderen)  

3. gladheidsbestrijding vindt in principe plaats in de periode van 1 november tot 15 april het jaar daarop 
4. bij de uitvoering van de gladheidsbestrijding moet worden voorkomen, dat het milieu onevenredig 

wordt belast door overmatig strooien van wegenzout 
5. waar nodig vindt bij de routes afstemming plaats met andere wegbeheerders, OV-bureau en 

hulpdiensten 
6. de gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd volgens de natzoutmethode 

 
• in uitvoering 

De keuzes die gemaakt worden op het gebied van de uitvoering van de gladheidsbestrijding zijn afhankelijk 
van de belangen op het gebied van veiligheid (risico), bereikbaarheid, doorstroming, milieu en kosten.  
De gladheidsbestrijding omvat elementen van wegbeheer en verkeersveiligheid en heeft daarnaast duidelijke 
raakvlakken met de aanpak van calamiteiten. Het anticiperen op het voorkomen van gladheid vereist van de 
coördinatoren in de eerste plaats een basiskennis van de meteorologie en daarnaast de kennis van het zo 
nodig opstarten van een gladheidsbestrijdingsactie. 
 
 
4.2. Prioritering 
 

• in routes 
Het wegennet binnen de provincie vertoont een grote verscheidenheid. Gemotoriseerd verkeer maakt 
gebruik van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en (brom)fietspaden.  
Op basis hiervan werkt de provincie met vaste routes, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:  

- Hoofdrijbaan- en fiets(pad)routes en OV-routes 
De hoofdrijbaanroutes omvatten wegen met een belangrijke verkeersfunctie, zoals bijvoorbeeld de 
N34 en de N381. Bij optredende gladheid en sneeuwval heeft het berijdbaar houden van deze wegen 
een hoge prioriteit: ze worden altijd gestrooid.  
Aangezien de fietspaden belangrijk zijn voor woon-, werk- en schoolverkeer heeft ook de bestrijding 
van gladheid op de meeste fietspaden een hoge prioriteit: ze worden altijd gestrooid. 

- Overige wegen  
Overige wegen worden regulier gestrooid, behalve in bijzondere gevallen, door de 
gladheidcoördinator te bepalen. 
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• in volgorde 
Onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld extreme sneeuwval, zouttekort of ijzel, wordt er 
geprioriteerd. Voor de bepaling van prioriteiten moet rekening gehouden worden met: 

- verkeersintensiteit  
- wegfunctie 
- openbaar vervoer 
- veel gebruikte fietspaden (door schoolgaande jeugd en woon-werkverkeer) 
- bereikbaarheid ziekenhuizen en/of andere verbindingsmogelijkheden (NS-stations en OV-

knooppunten 
- aansluiting op rijkswegen 
- gladheidsgevoelige locaties (bruggen, viaducten en bepaalde wegtypen) 

Voor prioritering zie bijlage 2. 
Als de omstandigheden extreem worden, kan het gebeuren dat het materieel en de menskracht ontoereikend 
zijn om alle wegen optimaal te behandelen. De coördinator gladheidsbestrijding moet dan beslissen welke 
wegen een lagere behandelingsprioriteit krijgen en meldt dit aan de meldkamer van de politie.  
Indien de situatie verergert of langdurig aanhoudt, zal de coördinator in overleg met de manager de 
aansturing opschalen. 
 
 
4.3. Gladheidsmeldsysteem 
De basis van de gladheidsbestrijding vormt het gladheidsmeldsysteem (GMS). Er wordt daarvoor 
samengewerkt met een meteorologisch instituut. Een gladheidsmeldsysteem verzamelt gegevens over de 
daadwerkelijke toestand van de weg en de wegomgeving. Door middel van zogenaamde “weerhutten” en 
sensoren in de weg wordt gemeten hoe de toestand van het wegdek, de temperatuur en de vochtigheid van 
de lucht is. Aan de hand van deze gegevens, weersverwachting, neerslagbeelden en satellietfoto’s wordt 
bepaald of er gestrooid moet worden. Het meteorologisch instituut bewaakt het GMS. Indien het GMS 
aankomende gladheid signaleert meldt het meteorologisch instituut dit aan de coördinator. 
 
 
4.4. Personeel 
Voor de coördinatie van de gladheidsbestrijding bij de provincie Drenthe is een aantal coördinatoren bij 
toerbeurt gebonden. Per week is één coördinator actief en verantwoordelijk voor de totale provinciale 
gladheidsbestrijding. De coördinatoren zijn opgeleid en in het bezit van een certificaat “Coördinator 
Gladheidsbestrijding”. Deze door wegbeheerders erkende opleiding wordt verzorgd door CROW en Meteo 
Consult. 
De coördinator bepaalt aan de hand van de beschikbare instrumenten of er wel of niet gestrooid gaat 
worden, Hij/zij coördineert en houdt toezicht op de uitvoering. De operationele uitvoering van de 
gladheidsbestrijding is geheel uitbesteed, maar de provincie houdt de regie en kan vrijwel volledig sturing 
geven aan de gladheidsbestrijding. 
In een aanbesteding wordt geregeld dat per steunpunt door één aannemer de totale gladheidsbestrijding 
wordt uitgevoerd. Hierbij wordt overeengekomen dat de aannemer moet zorgen voor: 

• levering van de tractie met chauffeurs 

• het laden van de strooiers na de melding 

• het strooien/schuiven van de routes 

• voldoende gekwalificeerd personeel (alle chauffeurs moeten een certificaat “Specifieke 
Deskundigheid Winterdienst” (SDW) conform CROW-publicatie 283 hebben). 

• reservepersoneel om bij langdurige inzet chauffeurs te kunnen aflossen 
Controle op de uitgevoerde werkzaamheden en tijden geschiedt door uitlezing van het 
strooimanagementsysteem. In het contract met de aannemer worden duidelijke sancties en boetes 
opgenomen om naleving van de contractvoorwaarden te borgen. 
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4.5. Materieel 
Het materieel voor de uitvoering van gladheidsbestrijding is in eigendom van de provincie, de tractie niet. De 
aannemer moet zorgen voor het rijdend materieel, zoals vrachtauto’s, tractoren en terreinauto’s, en voor 
materieel om de strooiers te kunnen vullen met zout. 
Alle provinciale strooiers zijn uitgevoerd als ‘natzoutstrooier’. Dit houdt in dat het droge zout vlak voordat het 
de strooischotel van de strooier verlaat, wordt bevochtigd met pekelwater (water waarin NaCl is opgelost). Op 
elk steunpunt is een voorraad pekelwater aanwezig.  
Bij het uitvallen van een hoofdbaanstrooier door materiaalpech is er voor ieder steunpunt een reservestrooier 
beschikbaar. De technische levensduur van een strooier wordt gesteld op tien jaar en van een sneeuwploeg 
op vijftien jaar. 
 
In 2011 is met de provincies Groningen en Overijssel en de gemeente Groningen samengewerkt om de 
levering van materieel voor gladheidsbestrijding te regelen via een Europese aanbesteding. Bij de aankoop 
van de apparatuur is het onderhoud tijdens de levensduur van de apparatuur inbergepen. Het onderhoud van 
al in provinciaal eigendom zijnde apparatuur wordt momenteel geregeld met de huidige leveranciers, door 
middel van een onderhoudscontract. 
 
4.6. Strooimateriaal 
De moderne strooiapparatuur maakt het mogelijk met verschillende soorten dooimiddelen te strooien. Een 
monteur moet de machine daarvoor aan het begin van een strooiseizoen afstellen. Over het algemeen 
worden dooimiddelen als vacuümzout en wegenzout gebruikt. Andere mogelijke strooimiddelen als 
calciumchloride, magnesiumchloride en ureum worden door de provincie Drenthe bewust niet gebruikt op 
grond van grote nadelige prijs- en milieueffecten. 
De levering van zout is nu geregeld in een vierjarig overeenkomst via een Europese aanbesteding. In de 
overeenkomst met de zoutleverancier is, naast de leverantie in de zomer van 5.400 ton, een 
naleveringsverplichting opgenomen van 5.000 ton in de winterperiode. De totale hoeveelheid beschikbare 
zout voor de provinciale gladheidsbestrijding is daarmee circa 10.400 ton.  
In de zomerperiode, als de prijs per ton gunstig is, worden de loodsen gevuld. Met de keuze van de 
leverancier wordt ook de keus bepaald voor het soort zout, dat in elk geval moet voldoen aan de richtlijnen in 
de standaard 2010 van de RAW. 
 
 
4.7. Zoutloket 
In tijden van zoutschaarste wordt op initiatief van de minister het zoutloket ingesteld. Het doel hiervan is te 
voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in de beschikbaarheid van zout voor de verschillende 
wegbeheerders. De provincie Drenthe neemt deel aan het loket. En is de coördinator tussen Rijkswaterstaat 
en de Drentse gemeenten.  
Voor het begin van het winterseizoen kunnen wegbeheerders zich aanmelden bij het zoutloket onder de 
voorwaarde dat de aanmelder zijn strooizout “inbrengt”. 
 
4.8. Tijdscriteria 
Ieder jaar van 1 november tot 15 april van het daaropvolgend jaar staan de medewerkers van de 
gecontracteerde aannemers stand-by om voor de gladheidsbestrijding uit te rukken. De beslissing om tot 
actie over te gaan ligt in handen van de dienstdoende gladheidcoördinator.  
Bij preventieve en curatieve strooiacties zijn de uitruk- en strooitijden verschillend. De uitruktijd is de tijd 
tussen het moment waarop wordt besloten om tot een strooiactie over te gaan en het moment waarop de 
strooiauto de poort van het steunpunt verlaat. De strooitijd is de tijd tussen het moment waarop de strooiauto 
de poort van het steunpunt verlaat en het moment dat de laatste vierkante meter van de strooiroute is 
gestrooid. 
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Voor preventieve strooiacties is de tijd waarbinnen met zeer grote waarschijnlijkheid kan worden gesteld 
waar en wanneer het wegdek glad wordt vier uur. Wanneer een gladheidscoördinator wil beslissen of hij wel 
of niet terecht laat strooien, moet er naar gestreefd worden de uitruk- en strooitijden samen niet langer te 
laten duren dan vier uur. 
Een curatieve actie volgt altijd op een preventieve actie en loopt door totdat de gladheid bestreden is. Voor 
deze acties worden dan ook geen richtlijnen gegeven. 
 
Bij uitrukken moeten de volgende actietijden worden nagestreefd bij een preventieve actie:  

• binnen 45 minuten na alarmering dienen de aannemers aanwezig te zijn op het steunpunt 

• beladingtijd van maximaal 30 minuten 

• de maximale tijdsduur van enige strooiactie mag, vanaf het begin van het wegrijden van het 
steunpunt tot de laatste m2 gestrooid is, onder normale omstandigheden niet meer zijn dan 2 uur.  

• terugrijtijd naar het steunpunt ca. 30 minuten 
Het streven is om buiten de ochtend- en avondspits en om buiten de nachtelijke periode tussen 23.00 en 
4.00 uur te strooien.  
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5. Communicatie 
 
 
Tijdige en effectieve informatie over gladheidsbestrijding is voor zowel betrokkenen binnen de organisatie als 
voor weggebruikers van belang. 
 
5.1. Interne communicatie 
Intern moet het communicatietraject voor gladheidsbestrijding helder zijn vastgelegd. Iedereen moet weten 
wat er in geval van gladheid van hem of haar verwacht wordt. Hiervoor dient onder andere het 
uitvoeringsplan. De coördinator gladheidsbestrijding fungeert hierbij als spin in het web. Hij is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en onderhoudt de contacten met andere wegbeheerders, het 
meteorologisch instituut, meldkamer Noord Nederland, aannemers en eigen medewerkers van de 
gladheidsbestrijding. 
 
5.2. Externe communicatie 
Burgers en bedrijven binnen een beheergebied dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop de 
gladheid bestreden wordt. De informatie die minimaal verstrekt moet worden betreft: 

• de strooiroutes en de prioriteitsvolgorde 

• algemene informatie die van belang is voor burgers 

• de mogelijkheid om vragen te stellen of klachten in te dienen 
Het uitvoeringsplan wordt bij de meldkamer van de politie, brandweerposten, buurprovincies, gemeenten, 
Rijkswaterstaat en het OV-bureau neergelegd.  
 
De middelen die voor deze informatieoverdracht worden aangewend, zijn:  

• de provinciale internetsite 

• regionale bladen (plaatsen advertenties aan begin van het strooiseizoen) 

• flyer (zoals afgesproken in het Drents Overheden Overleg en onlangs gemeld in het Verkeers- en 
Vervoersberaad) 

Bij extreme situaties: 

• persberichten 

• front-office 

• social media 
 
 
5.3. Afstemming met andere wegbeheerders 
Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat het gladheidsbeleid wordt afgestemd met 
omliggende wegbeheerders. Het kan erg gevaarlijk zijn als strooiacties van doorgaande wegen stoppen op 
de grens van het beheergebied. De weggebruiker houdt daar geen rekening mee en wordt onaangenaam 
verrast. 
Bij de provincie Drenthe betreft het doorgaande routes binnen de bebouwde kom van dorpen die in beheer 
en eigendom bij de gemeenten zijn. Er is overeenstemming met de gemeenten om bij de doorgaande routes 
van hoofdrijbanen de bebouwde kom mee te strooien. Alleen het verstrooide zout zal in rekening worden 
gebracht.  
Jaarlijks vindt er overleg plaats met omliggende beheerders om samenwerking rondom het strooien van de 
routes zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
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6. Kostenraming  
 
 
De jaarlijks financiële ramingen zijn gebaseerd op: 
 
Uitgaven: 

• een jaarlijks gemiddelde van veertig strooibeurten (35 preventief en 5 curatief) 

• inkoop strooimiddelen 

• onderhoud en vervanging materieel 

• onderhoud gladheidsmeldsysteem 

• inhuur weerbureau 

• inhuur tractie (aannemers) 

• kosten voor gladheidsbestrijding door derden 

• kosten communicatie 
 
 
Inkomsten: 

• vergoeding van derden voor kosten van gladheidsbestrijding. 
 
 
De geraamde kosten voor de gladheidsbestrijding worden jaarlijks in het Uitvoeringsplan en in de begroting 
opgenomen. 
 






