
        

 
 

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe 

 

 

 

                                   Barger-Compascuum, 8 juli 2011 

 

 

 

Betreft: Verwijdering straatverlichting N379 Zwartemeer-Emmer-Compasuum 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 

 

Ongeveer 3 maanden geleden zijn er tussen de komgrens Emmer-Compascuum en de komgrens 

Barger-Compascuum (N 379) zowel aan de oost-  als de westzijde in totaal 26 lichtmasten verwijderd 

en tussen komgrens Barger-Compascuum en aansluiting op A37 bij Zwartemeer aan de oostzijde 13 

lichtmasten.  

De aanleiding van het weghalen van de palen is uw beleidsplan Openbare verlichting in de provincie 

Drenthe.  

 

Wij hebben als Plaatselijk Belang inmiddels over de huidige situatie heel veel klachten ontvangen van 

bewoners uit het dorp en dan met name de bewoners van het Verlengde Oosterdiep. Men vindt het 

gevaarlijk met het op- en afdraaien van de weg naar de eigen woning. Daarnaast wordt het algemene 

onveiligheidsgevoel vergroot. De leefbaarheid van dit stuk van ons dorp wordt hiermee ernstig 

aangetast en dat in een tijd waarin wij er als Plaatselijk Belang Barger-Compascuum alles aan doen 

om in het kader het van de krimp de leefbaarheid juist te verhogen.  

 

Wij begrijpen heel goed dat ook de provincie Drenthe zuinig om wil gaan met energie en dat er in 

veel buitengebieden in de provincie best een paar lampen minder kunnen. Maar wij wonen in 

veenkoloniaal gebied. Een gebied wat zich kenmerkt door lintbebouwing. Een gebied waar de 

bebouwing niet ophoudt bij de dorpsgrens. U heeft met deze maatregel ongeveer 100 huishoudens 

letterlijk en figuurlijk in het donker gezet.  

 

In uw informatie over de maatregelen wordt heel erg veel gesproken over de verkeersveiligheid van 

auto’s op de provinciale wegen. In dat kader hebben wij ook niet al te veel klachten. De verlichting 

van auto’s is tegenwoordig dusdanig goed, dat automobilisten prima zicht hebben op de N379 op dit 

moment. Maar naast de N379 ligt nog een fietspad en daar is het nu ook aardedonker. De 

gemiddelde verlichting op een fiets is niet van dien aard dat het voldoende is om veilig op de weg te 

zijn.  En dan hebben we het nog niet over het gevoel van onveiligheid  van het fietsen in het donker. 

Dat is in deze tijd minstens zo belangrijk. 

 

Plaatselijk Belang Barger-Compascuum 
Secr.:  Fenneke Mensen-Maat 

Jan Berendstraat 8 

7884 PS Barger-Compascuum 

0591-394583 

pbbc@barger-compascuum.com 



 

 

Verder schrijft u in het beleidsplan dat openbare verlichting van ondergeschikt belang is in het 

veiligheidsgevoel van mensen. U stelt dat inrichting een grotere factor hierbij speelt. De N379 heeft 

echter een open inrichting, zonder veel bomen en helemaal geen struiken. Het ontbreken van 

verlichting draagt hier dus wel degelijk bij aan onveiligheidsgevoelens. 

 

Wij als bestuur van Plaatselijk Belang zijn teleurgesteld over de uitvoering van het verlichtingsbeleid 

door de provincie. Temeer, daar wij niet zijn gekend in de hele procedure rond de totstandkoming 

van dit beleid. Maar wellicht zijn wij daarin verwend door de gemeente Emmen, die in dit soort 

gevallen wel in overleg treedt met de plaatselijke organisaties om de gevoelens te peilen en het 

gesprek aan te gaan. We hopen dat u bereid bent deze vorm van communicatie alsnog op te pakken. 

 

Graag ontvangen wij een reactie van u als Staten op onze brief. Wellicht dat er de mogelijkheid 

bestaat om een aantal armaturen terug te plaatsen met LED verlichting.  

Graag ontvangen wij ook de resultaten van de enquête welke u heeft gehouden onder de bevolking 

van Drenthe over deze materie. Uit deze enquête zou blijken dat de bevolking graag minder 

openbaar licht zou willen hebben. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de vraagstelling en met name aan 

welke mensen en in welke gebieden u dit gevraagd hebt.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Fenneke Mensen-Maat 

Secretaris Plaatselijk Belang Barger-Compascuum. 

 

 

 


