LOCATIEPROFIEL
EVENEMENTEN OMNISPORT
APELDOORN/AMERICAHAL
Sport, muziek, grootschalige evenementen
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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
1.1 Ambitie

1.2 Gewenste programmering

Multifunctioneel sportcomplex voor grote
publieksevenementen waaronder sport, muziek en
beurzen. Libéma is beheerder en gesprekspartner
inzake evenementen in Omnisport en Americahal.
Voor de Americahal zijn er op termijn andere plannen.
Dit locatieprofiel gaat uit van het huidige gebruik.

•
•

Grote evenementen, bij voorkeur
met (inter)nationaal bereik
Publieksevenementen maar ook zakelijke evenementen

1.3 Omgeving
•
•

Stedelijk karakter
Skeelerbaan naast Omnisport

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•

•
•

De Americahal heeft een grote evenementenhal van
ongeveer 4.200 m2 Daarnaast zijn er verschillende kleine
zalen tussen de 100 en 200 m2.
De oppervlakte van Omnisport is ca. 25.000 m2
De maximale theoretische publiekscapaciteit is voo r de
Americahal 5.000 personen. Voor Omnisport 10.000
personen. Afhankelijk van het evenement en het plaatsen
van objecten zoals podia e.d. dient dit maximale aantal
bezoekers naar beneden te worden bijgesteld.

•
•

•
•

Nooduitgangen zijn te allen tijden vrij en staan duidelijk
aangegeven.
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via
Zutphensestraat vanaf de tunnel een doorsteek naar
Omnisport en via Laan van Erica.
Er is cameratoezicht aanwezig.
In de hallen is verlichting aanwezig

2.2 Geluid
De Voorwaarts ligt aan de rand van de stad tegen het buitengebied aan. Het akoestische omgevingstype
kan worden aangemerkt als relatief stil gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies.
Voor evenementen binnen zowel de Americahal als het Omnisportcentrum gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

Norm in
dB(A)/dB(C)***

Vr-za**

Zo-do*

Type I

0

24:00

23:00

n.v.t.

Type I I

12 - Americahak
12 - Omnisport

24:00

23:00

65/78

I		
II		

I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt
II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid
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*		
		
**		
		
***		
		
		
		
		

Maximum aantal aaneengesloten dagen
Alleen op collectieve feestdagen of als er de daaropvolgende dag een feestdag is
(bijvoorbeeld de woensdag voor Hemelvaartsdag), geldt voor die dag de regeling van vrijdag en zaterdag;
er geldt voor maximaal drie dagen een eindtijd van 1:00 uur, mits deze dagen zijn opgenomen in de evenementenkalender en
dit geen aaneengesloten dagen betreft.
Toetsing vindt plaats door middel van geluidmetingen met een klasse 1 of 2 meter op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en
op 2 meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen van derden; hierbij wordt het gemiddelde geluidsniveau bij een
meetduur van 1 minuut vastgesteld en worden er geen correcties toegepast; bij een geluidsevenement (buiten een inrichting)
van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat
wordt voldaan aan de voorschriften en rapporteert zij deze na afloop in de vorm van een korte rapportage.

2.3 Overige wetgeving
Natuurwetgeving
Het Omnisport Apeldoorn en de Americahal liggen niet in een
gebied waar effecten op de natuur te verwachten zijn. Uiteraard
dient de algemene zorgplicht van de natuurwetgeving in acht te
worden genomen.

Bestemmingsplan
Voor Omnisport geldt het bestemmingsplan ‘De Voorwaarts’.
Het pand heeft daarin de bestemming ‘Gemengd-1’. Sport- en
recreatievoorzieningen, congressen en evenementen zijn
toegestaan, met dien verstande dat de bruto vloeroppervlakte
maximaal 27.000 m2 bedraagt en niet meer dan 8.000
zitplaatsen omvatten.
Ook voor de Americahal geldt het bestemmingsplan
‘De Voorwaarts’. De gronden hebben de bestemming
Verkeer –Verblijfsgebied. Deze gronden zijn
ondermeer bestemd voor evenementen.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer
•
•
•
•
•
•

Op ongeveer 5 minuten loopafstand van het station de
Maten.
Bushalte bevindt zich op ongeveer 9 minuten
loopafstand aan de laan van Erica
Parkeergelegenheid bij het Omnisport 325 plaatsen en
de Americahal 860 plaatsen.
Uitbreiding van parkeergelegenheid mogelijk met ca.
2.000 m2.
Parkeergelegenheid op het transferium Agrifirm,
Landgoedlaan Apeldoorn.
Er is een onbewaakte fietsenstalling aanwezig bij het
Omnisportcentrum voor ongeveer 200 fietsen

3.2 Openbare ruimtes
•

•
•
•

Americahal is een evenementenhal met verharde
ondergrond. Omnisport is een sporthal met een
wielerbaan en atletiekbaan.
Stroom- en wateraansluitingen zijn aanwezig
Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig
Nadere bijzonderheden over voor- en naschouw,
schoonmaak etc. zullen met Libéma moeten worden
afgesproken per evenement.

3.3 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie
over het evenement aan de omwonenden en omringende
bedrijven. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het
evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort
evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie
voor, tijdens en na het evenement. De volgende straten
ontvangen deze informatie bij belastende evenementen:
De Voorwaarts
•
Alle straten in de wijk Groot Zonnehoeve
•
Laan van Erica
•
Alle staten in de wijk de horsten
•
Drapeniersdonk
•
Houtzagersdonk
•
Kloversdonk
•
Ploegersdonk
•
Tichelaarsdonk
•
Muntersdonk
•
Rademakersdonk tot de kruising met het fietspad
Ericastichting

Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad
Zuidoost, de buurtraad Groot Zonnehoeve, de buurtraad de
Horsten, de buurtraad de Donken en de bedrijven gevestigd op de
Voorwaarts.
Bij een niet-belastend evenement kan dit beperkt blijven tot de
wijk Groot Zonnehoeve, Laan van Erica en de Voorwaarts, de
Wijkraad Zuidoost, de buurtraad Groot Zonnehoeve, de buurtraad
de Horsten, de buurtraad de Donken en de bedrijven gevestigd op
de Voorwaarts.
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