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Geachte voorzitter,
Op 5 februari 2021 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren,
GroenLinks, PvdA en D66 over Grass2Grit en duurzame gladheidbestrijding. In relatie tot deze motie
en naar aanleiding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland is van
statenlid Trees Janssens (Partij voor de Dieren) op 6 oktober 2021 de vraag binnengekomen op welke
manier de motie wordt uitgevoerd. Zij ziet in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst niet terug dat er
werk gemaakt wordt van duurzame gladheidbestrijding zoals verwoord in de motie. Wij informeren u
graag over dit onderwerp.
In de motie is aan ons gevraagd te verkennen of en hoe het Grass2Grit principe in de Provincie
Zeeland kan worden toegepast om te komen tot hergebruik van maaisel voor duurzame
gladheidbestrijding. Bij de bespreking in PS is destijds aangegeven dat bij de uitvoering van deze
motie rekening gehouden moest worden met de andere partijen binnen het samenwerkingsverband
gladheidbestrijding Zeeland. Wij zijn het met uw Staten eens dat de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, die op 7 september door het college is vastgesteld, een goed moment
is om nog duurzamer te gaan (samen)werken binnen de gladheidbestrijding.
De Provincie voert samen met de andere overheden in Zeeland de gladheidbestrijding al sinds vele
jaren zo goed en zo efficiënt mogelijk uit. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan
innovatie, waarbij veilige en beschikbare wegen centraal staan. Verduurzaming is daar
vanzelfsprekend een zeer belangrijk onderdeel van. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is
duurzaamheid expliciet als aandachtspunt opgenomen. Het samenwerkingsverband
gladheidbestrijding Zeeland werkt duurzaam door zo weinig mogelijk te strooien. We strooien alleen
wanneer de verkeersveiligheid of beschikbaarheid van de wegen in het geding is. En als we strooien,
doen we dat zo goed mogelijk. Met precies de juiste zoutdosering en heel gericht, alleen op de plekken
waar het nodig is. We gaan daarbij in de toekomst ook schonere strooivoertuigen inzetten. Er worden
daarnaast proeven gedaan met ‘refurbished’ strooiers waarbij veel onderdelen hergebruikt worden.

De inzet van duurzamere dooimiddelen zoals Grass2Grit is in Noord-Holland verkend. Bermmaaisel
kan geschikt gemaakt worden voor hoogwaardig hergebruik, onder andere ten behoeve van
gladheidbestrijding. De schaal, waarop dit principe toegepast kan worden, is helaas niet toereikend
voor Zeeland. Er is heel veel maaisel nodig, en er moet alsnog veel zout worden toegevoegd om het
geschikt te maken voor een toepassing als dooimiddel. Dit proces kost bovendien veel energie wat
een averechts effect heeft op de duurzaamheid. Grass2Grit kan vanwege bovengenoemde redenen
(nog) niet toegepast worden voor de gladheidbestrijding in Zeeland. De verwachting is ook niet dat dit
in de toekomst wel gaat gebeuren vanwege de bovengenoemde belemmeringen. We blijven de
ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten houden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie als afgehandeld.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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