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Bedrijventerreinen 
In onze gemeente zijn diverse bedrijventerreinen. We kennen: 
In Borger: Aan de Strengen; 
In Buinen: Bedrijventerrein Buinen; 
In Valthermond: Kavelingen; 
In Nieuw-Buinen: Industrieweg en de Drentse Poort; 
In 2e Exloërmond: Noorderkijl. 
 
Ook zijn er nog enkele terreinen waar wonen en werken gecombineerd zijn. Denk hierbij 
aan Daalkampen in Borger. De kleinere ondernemers zitten veelal in het centrum van 
onze kernen. 
Op de bedrijventerreinen en of woon/werk gebieden zien we een combinatie van 
lichtbronnen:  

- Lantaarnpalen (openbare verlichting);  
- Verlichting van bedrijven. 

 
De verlichting van bedrijven bestaat uit verschillende soorten verlichting. Dit kan 
verlichting op het terrein van het bedrijf zijn, licht dat vanuit het pand naar buiten 
straalt, reclameverlichting aan de gevel of een reclamebord langs de weg. 
 

 
Foto: bedrijventerrein Drentse Poort in Nieuw-Buinen; volop verlicht. 
 
Al het licht bij elkaar bepaalt het beeld op straat. Vaak zien we dat door de felheid van 
het licht een reclamebord in de avonduren niet eens leesbaar is in de avond. Of het licht 
van een bedrijf is van verre zichtbaar. Soms werkt een bedrijf 24/7, dan is er altijd licht 
nodig. Maar ook dan kan bekeken worden hoe de lichtuitstoot minder kan. 
 
In de welstandsnota van de gemeente wordt licht niet specifiek genoemd. Wel dat het 
pand moet passen bij de omgeving.  
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Foto: Het reclamebord op het bedrijventerrein Aan de Strengen in Borger is zo felverlicht dat het 
niet meer leesbaar is. 
 
Aangelichte Bedrijven 
Een aantal bedrijven hebben hun hele pand aangelicht. Soms is dit een monumentaal 
pand. Soms wordt het licht in de nacht uitgedaan, maar er zijn ook panden die de hele 
nacht verlicht zijn. 
 

 
Foto: Noorderdiep in Nieuw-Buinen, pand staat in gekleurd licht. 
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Keurmerk Veilig Ondernemen 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een (niet verplicht) keurmerk. Bij het 
Keurmerk werken ondernemers, brandweer, politie en gemeenten samen aan structurele 
maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of 
verplichtingen. De gemeente Borger-Odoorn heeft geen KVO. 
Mocht deze er toch komen, dan zal dit beleidsplan leidend zijn qua verlichting. 
 
Beleid openbare verlichting op bedrijventerreinen 
In het Economische Beleid van de gemeente staat de economie voorop. Behouden en 
stimuleren van de werkgelegenheid, het verbeteren van het ondernemersklimaat en het 
onderhouden van goede relaties met het bedrijfsleven is het beoogde resultaat. 
Vernieuwend en verbindend zijn de sleutelwoorden. De hoofdambitie van de gemeente 
Borger-Odoorn luidt: Een middelgrote, levendige woon- en werkgemeente zijn. Een 
gemeente die volop profiteert van haar unieke identiteit: ruimte, leefbaarheid, een 
prachtige (groene) omgeving. Kortom, een gemeente waar het voor inwoners, bedrijven 
en bezoekers goed toeven is.  
 
Voor de openbare verlichting op de bedrijventerreinen kiest Borger-Odoorn voor een 
gematigd lichtniveau dat in de avond/nacht gedimd kan worden. De kleur van de 
verlichting is warm wit, waarbij een juiste kleurweergave mogelijk is. 
 
Bij reclame gaat het niet alleen om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst 
van led zien we steeds meer zogenoemde leddisplays. Deze displays hebben veel 
bewegende of knipperende beelden die erg fel zijn. Als gemeente zijn we terughoudend 
in het toestaan van displays/lichtkranten. 
De gemeente stelt in ieder geval als eis dat het niet storend mag zijn voor de omgeving 
inclusief de flora en fauna. Er mogen geen knipperende beelden op. Bewegende beelden 
alleen als dat passend is en de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Qua kleuren 
en lichtintensiteit kan de gemeente eisen stellen. 
Leidraad is de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter 
voorkoming van Lichthinder. Nieuwe toekomstige richtlijnen die relevant zijn voor 
leddisplays, worden meegenomen.  
 

 
Foto: afbeelding van de leddisplay op de N374. Deze kan de verkeersveiligheid niet ten goede 
komen. 
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Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, gaat de gemeente met ondernemers in 
gesprek, om te bekijken of de verlichting van ondernemers ook ’s nachts gedimd of zelfs 
uitgeschakeld kan worden. Dit geldt voor de lampen op het terrein, aan de gevel, het 
naambord en de verlichting binnen in het gebouw.  
Maar ook over het aanlichten van het hele pand. Dit zorgt voor energie(kosten)besparing 
en minder lichthinder en –vervuiling. 
Gezamenlijk wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om onnodige lichthinder te 
verminderen of te voorkomen. 
 
 

Beleidsuitgangspunten: 
- Dimbare openbare verlichting met goede kleurherkenning zodra dit 

technisch mogelijk is; 
- Afstemming met ondernemers indien van toepassing; 
- Terughoudend in toestaan leddisplays en verlichte reclame; 
- Geen Keurmerk Veilig Ondernemen voor wat betreft de openbare 

verlichting; 
- Onnodig lichthinder verminderen of voorkomen. 


