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Inleiding
Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten
om, zover het binnen haar vermogen ligt de gladheid zo effectief mogelijk te
bestrijden. Om aan deze inspanningsverplichting te voldoen wordt jaarlijks door het
bestuur een gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. Dit plan is operationeel van 15
november t o t 1 april (of zoveel eerder of langer dan nodig). Het plan geeft aan op
welke wijze, waar en wanneer uitvoering de gladheidbestrijding w o r d t uitgevoerd.
Dit plan komt in overleg met de reinigingsdienst Area Reiniging t o t stand. Door
uitvoering van dit plan levert de gemeente een optimale bijdrage aan de
begaanbaarheid en verkeersveiligheid op de betreffende wegen en rijwielpaden en
is er inzicht in de te verrichten acties die in het kader van haar
verantwoordelijkheden als wegbeheerder dienen te worden ondernomen.
De uitvoering van de gladheidbestrijding in de gemeente Emmen berust bij Area
Reiniging. Area Reiniging zorgt voor de coördinator, de uitvoerenden, de
voertuigen en het materiaal. Het bedrijf bepaalt wanneer actie wordt ondernomen
en handelt daarbij volgens de richtlijnen van het gemeentelijk
gladheidbestrijdingsbeleid. In onvoorziene situaties wordt onder leiding van de
gladheidcoördinator gehandeld. De coördinator overlegt in een dergelijk geval met
de gemeente en rapporteert in ieder geval zo spoedig mogelijk. Area Reiniging
verzorgt tevens de inkoop en het beheer van het strooizout. Naast de lopende
voorraad aan de Colombusstraat (ca. 1000 ton) heeft Area ook beschikking over een
bufferopslag in Klazienaveen (ca. 500 ton) en een hoeveelheid op afroep onder
contract bij de leverancier.
Strooistrategie: preventief en curatief
Voor het bestrijden van gladheid wordt voor de daarvoor in aanmerking komende
wegen en fietspaden een preventieve, dan wel een curatieve methode toegepast.
Om te kunnen bepalen wanneer gestart moet worden met de preventieve methode
w o r d t gebruik gemaakt van de diensten van een gespecialiseerd meteorologisch
instituut. Deze verzorgt op de regio Emmen gerichte weersinformatie t.b.v. de
gladheidbestrijding. Wanneer de weers- en of meetpuntinformatie daar aanleiding
toe geeft worden de primaire verhardingen preventief gestrooid. Bij aanhoudende
gladheid volgt curatieve actie. De secundaire verhardingen worden altijd curatief
gestrooid.
Sinds enkele winterseizoenen zijn twee lokale gladheidmeetpunten in de gemeente
Emmen operationeel, namelijk één op de Rondweg (nabij de kruising met de
Schansstraat) en één op de Vastenow (nabij Klazienaveen). Deze meetpunten
houden de wegtemperatuur, de vochtigheid en de hoeveelheid zout wat ter plaatse
nog op de weg ligt, in de gaten. Tevens kan Area Reiniging beschikken over de data
van de meetpunten in de regio van Rijkswaterstaat en de provincie.
Te strooien verhardingen en prioriteitstelling
De volgende soorten wegen zijn opgenomen in het gladheidbestrijdingsplan:
Primaire routes
Rijwegen
busroutes
grote doorgaande verbindingswegen
grote doorgaande industriewegen
verbindingswegen naar voortgezet en
speciaal onderwijs
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