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Beschikking 
 
Maatwerkvoorschriften  
 

Voor uw inrichting Back & Fourth, gelegen aan Loeff Berchmakerstraat 4 te Utrecht, is het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) van toepassing. In dit besluit zijn 
algemene regels opgenomen met het doel de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te 
beperken.  
 
Van 4 augustus 2016 tot 19 augustus 2016 heeft een eerste ontwerpbesluit ter inzage gelegen.  Vanwege 
de vele aanpassingen is besloten opnieuw een ontwerpmaatwerkbesluit ter inzage te leggen. Het 
ontwerpmaatwerkbesluit gedateerd 2 augustus 2016 vervalt hierbij.  
 
Akoestisch rapport 
Door u is een akoestisch onderzoek ingediend omdat in enig vertrek van de inrichting sprake is van een 
hoger equivalente geluidsniveau (LAr,LT) dan 70 dB(A), dat veroorzaakt wordt door versterkt muziekgeluid 
in de representatieve bedrijfssituatie. In de omgeving zijn aanpandige - en andere (geluid)gevoelige 
gebouwen (woningen) gelegen. 
 
Het rapport is opgesteld door adviesbureau Kupers & Niggebrugge en dateert van 20 september 2016, 
Rapportnummer: R0501305aaA1.jk 
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Het akoestisch onderzoek “Back & Fourth te Utrecht”, 20 september 2016, Rapportnummer: 
R0501305aaA1.jk geeft aan dat akoestische maatregelen zijn getroffen. 
 
Er zijn geluidmetingen verricht. Het rapport bevat verklaringen van bewoners van de woningen boven Back 
& Fourth (in- en aanpandige gevoelige gebouwen) dat zij geen toestemming geven voor geluidmetingen. 
 
Bij de berekening van de geluidwaarden in het akoestisch rapport is gesteld dat de gevelwaarden voor 
geluid uit het Activiteitenbesluit volgens het overgangsrecht (art 2.17a) met 5 dB(A) mogen worden 
verhoogd omdat de inrichting voor 1992 was opgericht. Bij het opleggen van het maatwerkvoorschrift is 
deze correctie meegenomen. Er is onderbouwd dat de inrichting voor 1992 bestond. 
 
Uitgaande van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A), verhoogd 
met 5 dB(A) (vanwege overgangsrecht) op de gevel van gevoelige gebouwen kunnen wij uit het rapport 
afleiden dat binnen de inrichting de volgende waarden voor het dancespectrum niet mogen worden 
overschreden: 
- 108 dB(A) en 118 dB(C) gedurende de dagperiode tussen 07.00 – 19.00 uur;  
- 103 dB(A) en 113 dB(C) gedurende de avondperiode tussen 09.00 – 23.00 uur;  
-  98  dB(A) en 108 dB(C) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 – 07.00 uur. 
 
Naderhand heeft , bewoner van  te kennen gegeven wel 
metingen inpandig toe te staan. De woning is gelegen op  in/aanpandig ten opzichte van de 
zendruimte. 
 
Op 20 oktober 2016 van 15.00 uur tot 15.30 uur hebben  en  
van de gemeente Utrecht een isolatiemeting uitgevoerd bij de locatie van Back and Fourth. Als zendruimte 
is de dansvloer van het cafe aangehouden. Als ontvangstruimte is de woning op de  aangehouden. 
Deze woning is een éénkamerappartement inclusief een kleine vide. In het midden van de kamer is 
gemeten. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de in het rapport berekende waarden in de zendruimte voor de dag-, avond- 
en nachtperiode alleen mogelijk zijn als de 63 Hz octaafband met 12 dB wordt gedempt ten opzichte van 
de huidige situatie.  
 
Om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, te kunnen voldoen wordt dit maatwerkvoorschrift 
opgelegd. Deze bestaat uit het verplichten tot het gebruik van een afgestelde geluidsbegrenzer en een 
octaafbandfilter. 
 
Besluit 
Gelet op het bovenstaande en op basis van artikel 2.20 lid 5 van Activiteitenbesluit leg ik u het volgende 
maatwerkvoorschrift op. 
 

1. In de inrichting mag geen andere muziekinstallatie aanwezig zijn, of in gebruik zijn dan wel in 
werking te hebben, dan de muziekinstallatie waarvan de geluidsbegrenzer (limiter) en de 
octaafbandfilter door een akoestisch deskundige is afgesteld en verzegeld, en wel zodanig, dat 
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- het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq,1 min) in het nagalmveld van de ruimte, 
waarin het versterkt muziek geproduceerd wordt, voor het dancespectrum niet meer bedraagt 
dan:  

⋅ 108 dB(A) en 118 dB(C) gedurende de dagperiode (07.00-19.00 uur; 
⋅ 103 dB(A) en 113 dB(C) gedurende de avondperiode (19.00-23.00 uur); 
⋅   98 dB(A) en 108 dB(C) gedurende de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 

- de octaafbandfilter het geluidniveau in de 63 Hz octaafband in de dag-, avond- en nachtperiode  
   met 12 dB vermindert.   

 
2. Twee weken na het van kracht worden van het maatwerkvoorschrift moet een bewijs van afstelling  

en verzegeling van de geluidbegrenzer en de octaafbandfilter ter goedkeuring worden gezonden 
naar het bevoegd gezag (gemeente Utrecht). 
Adres: Gemeente Utrecht, Vergunningen Toezicht en handhaving, afdeling THBO   

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. U kunt het bewijs ook per e-mail aanleveren naar 
utrecht.nl. 

 Eén week voor afstelling wordt  geïnformeerd per e-mail wanneer afstelling plaats   
vindt. Dit bewijs van afstelling en verzegeling moet zijn opgesteld door een adviesbureau, die de 
afstelling en verzegeling heeft uitgevoerd. 
 

3. Het bewijs van verzegeling en afstelling moet ook de volgende informatie bevatten: 
a) Een specificatie van de geïnstalleerde geluidsbegrenzer(s) en de octaafbandfilter met merk, 

type en serienummer; 
b) een specificatie van alle binnen de inrichting aanwezige geluidsinstallaties met vermelding van 

merk, type en serienummers. Hierbij moeten de gegevens van zowel de elektronische 
componenten (versterkers, mengpanelen, etc.) als ook van de luidsprekers gespecificeerd 
worden. 

c) Een actuele overzichtstekening van de inrichting, waarin de locatie(s) van de 
geluidsbegrenzer(s) en van de verschillende onderdelen van de geluidsinstallatie is (zijn) 
aangegeven. 

d) Het bevoegd gezag moet te allen tijde kunnen controleren of de geluidsbegrenzer in werking 
is. Hiertoe moet de geluidsbegrenzer op een zichtbare plaats opgesteld zijn. 

 
4. Het is verboden de instelling van de geluidsbegrenzer te wijzigen, de aangebrachte verzegeling te 

verbreken of de begrenzer op enige wijze te omzeilen. 
 

5. Tijdens het ten gehore brengen van versterkt muziekgeluid moeten alle ramen en deuren in de 
buitengevel van de inrichting gesloten zijn. Alleen de deur van de hoofdingang mag slechts 
worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen, welke vervolgens 
gesloten wordt. 
 

6. Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden in geval van een calamiteit. 
 

7. Eventueel aanwezige subwoofers mogen niet nabij de buitengevel worden geplaatst. 
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8. Het produceren van versterkt muziekgeluid mag slechts plaatsvinden binnen het gebouw van de 

inrichting. 
 

Het maatwerkvoorschrift kan worden aangepast zodra wijziging van de bouwkundige situatie of 
omgevingsfactoren daartoe aanleiding geven. 
 
Het maatwerkbesluit van 23 juni 2004 (destijds opgelegd als nadere eis) wordt ingetrokken. 
 
Zienswijze 
Van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen is geen gebruik gemaakt.  
 
 
Nadere informatie 
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer 

, vergunningverlener bij de RUD Utrecht, team Vergunningverlening bedrijven, bereikbaar onder 
telefoonnummer 030  
 
 
Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
M. Prijs 
Hoofd Vergunningen 
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Kostenkoper BV 
 

P.a. Loeff Berchmakerstraat 4 
3512 TD UTRECHT 
Email: voortuin@gmail.com  
 Utrecht, 11 november 2016 
 ons ref. nr.: B0501305aaA0.jk 

Betreft: Back & Fourth: inregelen geluidbegrenzer 

Geachte  

Op11 november 2016 is de geluidbegrenzer van Back & Fourth ingeregeld 
conform het maatwerkvoorschrift van de Gemeente Utrecht HZ_MAAT-16-
05678/04479-L d.d. 31 oktober 2016. 

Figuur I.1 in bijlage I geeft opstelling van de geluidboxen tijdens de inregeling en 
de lijst met muziekapparatuur opgesteld in Back & Fourth. 

Uit een controle van het muziekgeluidniveau (dB(A) en dB(C)) komt naar voren 
dat in deze situatie met de geluidbegrenzer en de afstelling van de equalizer aan de 
maatwerkvoorschriften na 23.00 uur voldaan wordt. 

Omdat de geluidbegrenzer slechts op één muzieksterkte kan worden ingesteld 
wordt met de inregeling ook automatisch voldaan aan de maatwerkvoorschriften in 
de avondperiode (19.00-23.00 uur) en de dagperiode (07.00-19.00 uur). 

De volgende zegelnummers zijn aangebracht op de geluidbegrenzer: 

• Output level:  0515 928; 

• Bypass:  0515 906. 

 

Bij de inregeling was de microfoon in het café in het midden van de dansvloer 
midden tussen de geluidboxen opgesteld op 1,5 m hoogte (zie figuur I.1).  

De inregeling heeft plaats gevonden met een gekalibreerde geluidmeter NA-27 
merk Rion. De geluidmeter is voor en na de inregeling geijkt met een calibrator. 
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Bijlage I: omschrijving geluidapparatuur met 
opstelling 
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