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Onderwerp: N379; straatverlichting; Zwartemeer - Em mer-Com pascuum

Geachte heer/mevrouw Hil brands,

ln september vorig jaar heeft u de provincie Drenthe een brief gestuurd over de
straatverlichting langs de N379 Zwartemeer - Emmer-Compascuum. Allereerst bieden
wij u onze excuses aan dat de beantwoording van uw brief zo lang op zich heeft laten
wachten. Vanwege een procedurele fout is de beantwoording te lang blijven liggen.

ln uw brief refereert u aan het onveilige gevoel dat het weghalen van openbare
verlichting teweeg heeft gebracht. Dit gevoel heerst volgens uw brief nog steeds. Ook
geeft u aan dat het fietsverkeer in de wintermaanden veel hinder ondervindt van de
duisternis, doordat fietsverlichting niet sterk genoeg is om ver vooruit te kunnen kijken

Enige jaren geleden heeft de provincie Drenthe beleid vastgesteld voor openbare
verlichting. Voor de provincie Drenthe was en blijft het uitgangspunt: onnodige
lichthinder terugdringen en duisternis bevorderen, zonder dat dit tot
(verkeers)onveilige situaties leidt. lnmiddels is nagenoeg langs alle provinciale wegen
verlichting weggehaald. Alleen op actiepunten, zoals een kruising, is verlichting blijven
staan. ln2O11 is de N379 dienovereenkomstig ingericht.

De provincie Drenthe is ondertussen bezig om te kijken op welke manier de

zichtbaarheid op fietspaden vergroot kan worden. Er is al een keuze gemaakt voor
lichtgekleurde fietspaden. Ook is er onlangs een proef met verschillende soorten
hoogwaard ige markeringsmaterialen op fietspaden afgerond. H ieru it kan
geconcludeerd worden dat de geleiding voor de fietser sterk verbeterd wordt door
toepassing van andere vormen van markering. De uitkomsten van dit onderzoek willen
wij graag toepassen op al onze fietspaden.



/


