LOCATIEPROFIEL
EVENEMENTEN
MARKTPLEIN
Grotere evenementen, stedelijke functie, symbolisch
hart van de stad
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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
Het Marktplein is een grote locatie met een open karakter. Het gemeentehuis versterkt de moderne uitstraling van het
Marktplein. Aan de kant van het oude raadhuis is sprake van een nostalgisch sfeervol plaatje. Het plein heeft weinig
beperkende vaste objecten. Onder het plein bevindt zich een parkeergarage. Dit brengt beperkingen voor zware belasting
met zich mee. De intentie is aanwezig om in de nabije toekomst het plein aan te passen of her in te richten om het
marktplein een intiemer en sfeervoller karakter te geven.

1.1 Ambitie

1.3 Omgeving

Stedelijk stadshart van Apeldoorn, divers aanbod van
stedelijke evenementen, bruisende plek. Nodigt uit om
de bezoeker kennis te laten maken met grootstedelijke,
gastvrije gezicht van de stad. Stadspodium van Apeldoorn.

•

1.2 Gewenste programmering
Het plein is met name geschikt voor (grootschalige)
evenementen, demonstraties van bijvoorbeeld
producten waarvoor ruimte nodig is, een kermis of
een circus, grootschalige markten en braderieën die
van zichzelf sfeer geven of evenementen die passen
bij de moderne uitstraling, zoals moderne muziek en
dance. Daarnaast passen hier prima vieringen met een
aantoonbare relatie met stadhuis (beëdigingen etc).

•
•
•
•
•
•

Het Marktplein ligt centraal in de stad, maar grenst niet
rechtstreeks aan winkelstraten. Er zijn weinig woningen
die direct grenzen aan het plein. De hoek om of een
straat verder zijn meer woningen. Aan het Marktplein
zijn naast het gemeentehuis enkele kleinschalige
winkels en horeca-gelegenheden gevestigd maar
deze maken vrijwel geen gebruik van het plein.
Het plein dient vooral voor de markt (zaterdag,
maandag en kleinschaliger woensdagochtend).
Mensen bezoeken het plein daarom gericht op de
markt. Het heeft vrijwel geen functie als sociale
ontmoetingsplek. Bij bruiloften die in het oude raadhuis
plaatsvinden, worden de auto’s van de gasten veelal
met een ontheffing op de markt geparkeerd.
Stadhuis
Centrumgebied
Horeca
Terrassen
Kernwinkelgebied
Warenmarkten

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•
•
•
•
•

De netto oppervlakte is circa 5.615 m2
De maximale publiekscapaciteit is bepaald op:
Bij een leeg plein 5.615 x 2,4 = 13.476 personen
Bij een dance feest leeg terrein 5.615 x 1,7 = 9.545
personen
Ingericht terrein met podia, tenten en hekken
5.000 x 2,4 =12.000 personen
Ingericht terrein met podia, tenten en hekken dance feest
5.000 x 1,7 = 8.500 personen

•

•
•
•
•

Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden:
Marktplein-Stationsstraat-Deventerstraat
Marktplein-Marktstraat-Beekstraat
Marktplein-Raadhuisplein-Hoofdstraat
Marktplein-Marktstraat-Deventerstraat
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via
Stationsstraat en Deventerstraat
Rondom het plein staan straatlantaarns
Geen permanent cameratoezicht
Op de toegangswegen naar het Marktplein staan
(beweegbare) paaltjes.

2.2 Geluid
Het Marktplein is openbaar gebied. De locatie ligt in het stadscentrum. Het akoestische omgevingstype kan worden aangemerkt als
gemengd gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies. Het Marktplein is tevens het hart van de stad waar het gaat om
evenementen. De locatie valt binnen het geluidsgebied centrum met een maximum van 80 dB(A) maar voor twee evenementen per
jaar bieden we ruimte voor een Danceparty-achtig evenement waarbij de norm op 85 dB(A) ligt.
De keuze voor deze twee wordt in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de plaatsvinden gemaakt door het college.
Voor evenementen op het Marktplein gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

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

Vr-za**

Zo-do*

Type I

30 (3)****

24:00

23:00

75

Type I I

8 (2)

24:00

23:00

80/93

Type I I - speciaal

2 (2)

24:00

23:00

85/98

I		
II		

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

()		
*		
		
**		
		
***		
		
		
		
		
****

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 01:00 uur voor beide typen, mits deze dagen zijn opgenomen in de 		
evenementenkalender en dit geen aaneengesloten dagen betreffen.
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.
Met uitzondering van de kermis die maximaal 7 dagen achter elkaar plaatsvindt.

2.3 Overige wetgeving
Het Marktplein is een voetgangersdomein.

Natuurwetgeving

Bestemmingsplan

Het Marktplein ligt 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.

Voor dit gebied wordt een nieuw bestemmingsplan/
omgevingsplan voorbereid maar vooralsnog geldt het
bestemmingsplan ‘Binnenstad-West’. Het plein heeft daarin
de bestemming ‘verblijfsgebied’ wat inhoudt dat markten en
ambulante handel zijn toegestaan.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer

3.3 Verplaatsen van de markt

•
•
•

Warenmarkten en evenementen kunnen elkaar versterken,
maar zitten elkaar soms ook in de weg. Mede door de wens
voor meer grote landelijke evenementen is de kans groot
dat er de warenmarkt meer verplaatst moet worden. In het
proces naar een toekomstvisie voor de warenmarkten in
Apeldoorn is er een advies opgesteld waarin wordt gepleit
voor het zorgvuldig omgaan met marktverplaatsingen.
De warenmarkt genereert traffic en spin-off en een vaste
locatie is belangrijk voor de consument. Daarom moet de
gemeente erg kritisch zijn op verplaatsingen van de markt en
dit in principe alleen toestaan bij de kermis als onderdeel van
het programma Koningsdag en incidentele evenementen met
een bovenregionale uitstraling en hoge promotionele waarde
voor de stad. Bij verplaatsingen worden goede afspraken
gemaakt met de warenmarkt over randvoorwaarden als
communicatie, faciliteiten/voorzieningen en kosten.

•
•
•
•
•

•
•

Op ongeveer 10 minuten loopafstand van het NS-Station
Diverse bushaltes bevinden zich aan het plein
parkeergarage Marktplein bevindt zich onder het plein
met 660 plaatsen.
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van
parkeergarage Koningshaven met 500 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van
parkeergarage Oranjerie met 530 plaatsen
Op ongeveer 6 minuten loopafstand van
parkeergarage Museumcentrum met 690 plaatsen
De gratis toegankelijke fietsenstalling Marktplein met
559 plaatsen bevindt zich onder het stadhuis
Op ongeveer 2 minuten loopafstand van de gratis
toegankelijke fietsenstalling Marktstraat met 122
plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de gratis
toegankelijke fietsenstalling De Serre met 650 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de gratis
toegankelijke fietsenstalling ACEC-gebouw met 800
plaatsen

De Stationsstraat, gelegen naast het plein, is een drukke
doorgaande route.
Tijdens evenementen is de kans groot op overlast van
geparkeerde fietsen.

3.2 Openbare ruimtes
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Verharde ondergrond; stenen bestrating
Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor
contact op met de wijkbeheerder telefoon 14 055.
Bij evenementen de ingangen van de parkeergage altijd
vrij houden
Uitzetten fontein in overleg met de wijkbeheerder
Centrum, tel. 06 53 41 25 63
Stroom en water aanwezig in overleg met de
Marktmeester
Geen zwaar verkeer of het plaatsen van zware
elementen op de fonteinplaten.
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en
schadevrij opleveren van het terrein
(schoonmaak bijvoorbeeld via Circulus)
Na een afloop op zondagen rondom geplaatste toiletten
nat reinigen om stank overlast te voorkomen voor de
maandag markt.
Altijd belasting parkeerdek controleren: het parkeerdek
is in staat een verkeersklasse 45 te dragen dat
wil zeggen 45 ton verdeeld over drie assen. Bij
bijzondere evenementen met zware objecten zal een
gespecialiseerd vooronderzoek moeten worden gedaan
naar de haalbaarheid van de belasting.

In dit locatieprofiel voor het Marktplein stellen we dat
maximaal 4 verplaatsingen per jaar nodig zijn voor
structurele jaarlijkse evenementen, waarbij de verplaatsing
van de woensdagmarkt vooralsnog als verplaatsing wordt
meegeteld.

3.4 Lozingspunten
Er zijn op de locatie voorzieningen voor de afvoer van
mobiele toiletgroepen.

3.5 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 uiterlijke 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:
•
Marktplein
•
Stationsstraat tweezijdig tussen Deventerstraat en
Beekstraat
•
Griftstraat
•
Beekstraat tweezijdig tussen Stationsstraat en Marktstraat
•
Marktstraat tweezijdig
•
Raadhuisplein
•
Deventerstraat tussen Kerklaan en Hoofdstraat

Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad
Centrum, de buurtcommissie Midden, de buurtcommissie Oost,
de relatiemanager ambulante handel en de marktmeester.
Bij een niet-belastend evenement kan dit beperkt blijven tot het
Marktplein, de Wijkraad Centrum, de buurtcommissie Midden,
de buurtcommissie Oost, de relatiemanager ambulante handel en
de marktmeester.

Samenvatting instructies organisator
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit
locatieprofiel.
Zorg voor voor- en naschouw van het evenemententerrein via de verantwoordelijke wijkbeheerder (telefoon 14 055).
Regel het opruimen van het terrein.
Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden.
Zorg voor telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.
Houd rekening met de maximale geluidsnormen bij het evenement.
Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’.
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