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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de commissie Finan-
ciën, Cultuur, Bestuur en Economie van '14 april 2021 over het verbeteren van de OV-
berei kbaarheid Veenpark

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
14 april 2021 hebben wij toegezegd te zullen kijken naar de mogelijkheden om de OV-
bereikbaarheid van het Veenpark bij Barger-Compascuum te verbeteren. Met deze
brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Het Veenpark was tot de dienstregeling 2O21 direct ontsloten met het openbaar bus-
vervoer. Het park werd ontsloten via lijn 26 Emmen - Zwartemeer - Klazienaveen met
een vrijliggende bushalte met abri aan de Postweg voor het park.
Na het opheffen van lijn 26 is de dichtstbij gelegen halte Barger-Compascuum centrum
aan lijn 92 (Emmen - Emmer-Compascuum - Barger-Compascuum - Zwartemeer). De

looptijd naar het Veenpark is nu ca. 15 minuten.

Door het beperkte gebruik van de buslijnen Zwartemeer - Emmen en Emmer-Compas-
cuum - Emmen zijn beide lijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling 2021 ge-

combineerd tot één lijn 92 Zwartemeer - Emmer-Compascuum - Emmen.

Ook het aantal busreizigers van en naar het Veenpark was zeer beperkt. Het gebruik
van de halte Veenpark per jaar is in de tabellen weergegeven: in het toeristenseizoen
202O ca. vijf reizigers per maand (reizen met papieren kaartje en meereizende kin-
deren staan niet in de database van het OV-bureau).
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Mocht het aantal busreizigers in de toekomst in Zuidoost-Drenthe sterk aantrekken,
dan is het een optie om de rechtstreekse verbinding tussen Zwartemeer en Emmen te
herstellen, waardoor ook het Veenpark weer direct wordt ontsloten door het open-
baar vervoer. Door het beperkte aantal busreizigers van en naar het Veenpark in de af-
gelopen jaren zal de bereikbaarheid van het Veenpark daarvoor niet het doorslagge-
vende argument zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


