Bedrijventerreinen
In de
-

gemeente Dronten hebben we een groot aantal bedrijventerreinen. Dit zijn:
Agripark (Dronten)
Business zone Delta (Dronten)
Hanzekwartier (Dronten)
Poort van Dronten (Dronten)
Mac3park (Dronten)
De Kaai/Havenweg (Biddinghuizen)
Oldebroekerweg/Noorderbaan (Biddinghuizen)
Spelwijk (Swifterbant)
Tarpan (Swifterbant)
Bloemenzoom (Swifterbant)

Deze terreinen verschillen onderling sterk van elkaar. Er zijn middelgrote en grote
bedrijven op gevestigd.
Op deze terreinen zien we een combinatie van lichtbronnen:
- Lantaarnpalen (openbare verlichting);
- Verlichting van bedrijven.
De openbare verlichting is vaak volop aanwezig.
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: Industrieweg, Swifterbant. Fel licht vanuit onderneming waardoor de straatverlichting
wegvalt. Een goede afstemming is belangrijk.

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 (en in de Sociaal Economische visie) wordt licht
niet specifiek genoemd. Wel dat het pand moet passen bij de omgeving.

Foto: Het reclamebord aan de gevel is zo felverlicht dat het niet meer leesbaar is.

Aangelichte Bedrijven
Een aantal bedrijven heeft hun hele pand aangelicht. Dat kan mooi zijn in de avonduren
bij bijvoorbeeld een monumentaal pand en een bijdrage leveren aan de sfeer. Soms
wordt het licht in de nacht uitgedaan, maar er zijn ook panden die de hele nacht verlicht
zijn.

Tot 23.00
uur!
Foto: Dronten, panden staan volop in het licht en ook gedurende de hele nacht.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een (niet verplicht) keurmerk. Bij het
Keurmerk werken ondernemers, brandweer, politie en gemeenten samen aan een set
structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. In de gemeente
Dronten heeft het winkelcentrum Suydersee het KVO-W (Winkelcentra). Het
bedrijventerrein De Poort van Dronten is bezig om het KVO-B (Bedrijventerreinen). Beide
keurmerken stellen vooralsnog geen eisen aan de openbare verlichting.
Mochten die er wel komen, dan zal dit beleidsplan “Verlichting in de openbare ruimte”
leidend zijn qua verlichting.

Afbeelding: Artikel over het KVO in Suydersee.

SEA-groepen
De ‘Sociaal-Economische Agenda’-groepen (SEA) bestaan uit vijf themagroepen en is een
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. De gemeente heeft
hierin de rol van actieve partner en regisseur. Onder de slogan ‘loslaten in vertrouwen’
zet de gemeente Dronten in op samenwerking met ondernemers, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en inwoners, met als doel om het vestigingsklimaat te versterken.
De SEA-groep bedrijventerreinen zorgt dat de waarden ‘Schoon, Heel en Veilig’ top of
mind blijven bij zowel de ondernemers op de bedrijventerreinen als de gemeente
Dronten. Er worden veel activiteiten georganiseerd. De gemeente heeft tijdens een
‘Buren ontmoet Buren’ bijeenkomst in Swifterbant en Biddinghuizen de ondernemers mee
genomen in het thema bewust verlichten. In het online gehouden onderzoek (okt 2017)
komt naar voren dat voorlichting en bewustwording belangrijk is.

Beleid openbare verlichting op industrie/bedrijventerreinen
In de Sociaal Economische Visie van de gemeente Dronten staat de Economie voorop.
Samenwerken is de rode draad. De gemeente wil op haar grondgebied goed bereikbare,
vitale bedrijventerreinen met een kwalitatief goede uitstraling. Een gunstig en
aantrekkelijk vestigingsmilieu is essentieel. Daar wordt de komende jaren hard aan
gewerkt.
Voor de openbare verlichting op de bedrijventerreinen kiest de gemeente Dronten voor
een gematigd licht dat in de avond gedimd kan worden. De kleur van de verlichting is wit
of een andere kleur waarbij een juiste kleurweergave mogelijk is.
Een juiste kleurweergave is belangrijk. Als er een blauwe auto rijdt en er moet een
omschrijving gegeven worden van de auto, is het belangrijk dat de kleur blauw wordt
genoemd. Bij bepaalde kleuren verlichting (bijvoorbeeld oranje) is de kleur blauw niet als
blauw te zien maar als rood. Dan wordt er dus een verkeerde omschrijving gegeven met
alle mogelijke gevolgen van dien.

Oranje Sox verlichting

witte verlichting

De gemeente Dronten gaat met ondernemers in gesprek, indien de situatie daartoe
aanleiding geeft, 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 voor het aanlichten van
het hele pand. Dit zorgt voor energie(kosten)besparing en minder lichthinder en –
vervuiling.
Ook blijft de gemeente kennis delen met ondernemers over bewust verlichten.
Bij reclame gaat het niet alleen om verlichte naamborden en gevels.

Foto: Reclamebord dat zo felverlicht is dat het niet meer leesbaar is.

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 nieuwe leddisplays/lichtkranten. Deze zijn storend in
het landschap en dragen niet bij aan de verkeersveiligheid. Daarnaast speelt ook de
omgevingswet een rol. Er mag geen hinder ontstaan aan de fysieke leefomgeving. De
gemeente Dronten stelt in ieder geval als eis dat er geen hinder mag zijn voor de
omgeving inclusief de flora en fauna. Er mogen geen knipperende of bewegende (film)
beelden op. Voorop staat dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Ook qua
kleuren kan de gemeente eisen stellen. Wellicht dat door toekomstige ontwikkelingen het
standpunt ten aanzien van leddisplays verandert.

Leidraad is de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter
voorkoming van Lichthinder. Nieuwe toekomstige richtlijnen, die relevant zijn voor
leddisplays, zullen dan ook meegenomen worden.

Foto: afbeelding van een leddisplay dat steeds vaker voorkomt. Deze kan de verkeersveiligheid
niet ten goede komen.

Bij een opvallende en storende lichtbron gaat de gemeente in gesprek met de
ondernemer/eigenaar van het pand. Gezamenlijk wordt bekeken wat de mogelijkheden
zijn om onnodige lichthinder te verminderen of te voorkomen. Met invoering van de
Omgevingswet wordt ook naar dit aspect gekeken.

Beleidsuitgangspunten gemeente Dronten:
- Dimbare verlichting met goede kleurherkenning;
- Afstemming met ondernemers indien van toepassing;
- Terughoudend in toestaan leddisplays en verlichte reclame;
- Indien in het Keurmerk Veilig Ondernemen eisen gesteld worden aan de
openbare verlichting dan is dit beleidsplan ‘Verlichting in de openbare
ruimte’ leidend;
- Voorlichting geven aan ondernemers over licht en het voorkomen van
onnodige lichthinder;
- Onnodig lichthinder verminderen of voorkomen.

