
Openbare verlichting in Drenthe: PvdA bepleit evaluatie 
 
In Drenthe zijn de afgelopen jaren veel lantaarnpalen langs provinciale wegen 
weggehaald. Leidt dat tot onveilige situaties? PvdA Drenthe pleit voor een evaluatie van 
het provinciaal verlichtingsplan. GS pakt dit nu op. 
 
Door Michel Berends 
 
De afgelopen jaren zijn in Drenthe langs provinciale wegen veel lantaarnpalen 
weggehaald. In Barger-Compascuum vindt Plaatselijk Belang dat daardoor langs de 
N379 een onveilige situatie is ontstaan – in totaal werden hier 39 lantaarnpalen 
verwijderd. Op verzoek van de SP werd de brief van Plaatselijk Belang geagendeerd. 
Wat de PvdA betreft is het goed is dat de SP fractie dit punt heeft geagendeerd. Het 
onderwerp is in zekere zin ook ‘hot’, gezien de aandacht die er vandaag is besteed door 
RTV Drenthe aan de klacht van VVN Emmen dat Drenthe te donker wordt. Ook de NOS 
heeft het onderwerp inmiddels opgepakt. 
 
De PvdA vindt op voorhand niet dat er teveel lichtmasten in onze provincie zijn 
weggehaald, tot nu toe zijn er circa duizend palen ‘conform beleid’ verwijderd. 
Natuurwaarden en sociale veiligheid zijn beide belangrijk. Duisternis en de ‘donkerte’ 
van Drenthe zijn zeker ook kwaliteiten, maar dit mag nooit leiden tot onveilige situaties. 
En dat hoeft ook niet. Met moderne toepassingen op het gebied van LED en sensoren is 
veel mogelijk, de techniek staat bepaald niet stil de laatste tijd. Denk bijvoorbeeld aan 
lage lichtpunten en lichtmarkering. Maar ook bijvoorbeeld aan het verlichte fietspad 
zoals kunstenaar Daan Roosegaarde dat heeft ontwikkeld in Brabant. Deze 
ontwikkelingen juichen we van harte toe en wat de PvdA betreft nemen we ze ook mee 
in het nieuwe openbare verlichtingsplan dat de provincie Drenthe gaat opstellen. Wij 
pleiten ervoor in dat plan een gedegen evaluatie van de aanpak van de afgelopen jaren 
mee te nemen. Geen dik pak papier van een onderzoeksbureau, maar wel een scherpe 
beoordeling van wat het afgeronde verlichtingsplan heeft opgeleverd en waar kansen 
voor verbetering en innovatie bestaan. 
Een van de leerpunten is wat ons betreft al wel duidelijk: de communicatie. We zien 
vaker bij interactieve besluitvorming in deze provincie dat op dit punt niet alles 
vlekkeloos verloopt. Gezien de brief van plaatselijk Belang Barger Compascuum is het 
van belang niet alleen informatie op te halen bij bewoners, maar ook goed terug te 
koppelen. Wat ons betreft worden bij het beter vormgeven van de communicatie ook de 
burgerschapsstijlen gehanteerd die voor Drenthe in beeld zijn gebracht. 
 
Op de vragen van de PvdA heeft gedeputeerde Henk Brink aangegeven dat de brief van 
Plaatselijk Belang alsnog wordt beantwoord. Ook de gedegen en onafhankelijke evaluatie 
als onderdeel van het nieuwe lichtplan zegde hij toe. 
 
 
 


