
U vroeg ons om alle documenten openbaar te maken die zien op:
1) Hoeveelheid en welke luidsprekers (speakers) bij het evenement gebruikt worden (volledige 

omschrijving zoals gebruikelijk in het vakgebied);
2) op welke plekken (zo exact mogelijk omschreven en/of verbeeld) geluidsmeters opgesteld 

actief waren en hoe deze gericht waren;
) wie (functienaam, beroepskwalificatie en bedrijf/organisatie) de geluidsmeting verrichtte;
) de beoordeling(en) van de bedoelde geluidsmetingen door of namens gemeente Utrecht;
) het volledige logboek van de geluidsmetingen dat volgens de vergunning door 

vergunninghouder aan de gemeente Utrecht overgedragen is;
6) de documenten waaruit blijkt dat (vergunningstekst) het geluidsniveau overdag beduidend 

lager zal liggen dan de maximaal toegestane geluidsnorm en in de avond het geluidsniveau 
omhoog zou gaan.

Beslistermijn
Omdat uw verzoek zo omvangrijk is is, verdaagden wij, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van 
de Woo, de beslistermijn met twee weken.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u hieronder. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.
K Geluidsmsting Lepeltje Lepeltje 2022 uitgevoerd doorVTH Gemeente Utrecht 
K LL22 - Geluidsmetingen Lepeltje Lepeltje 2522,xlsx - LL Utrecht (003)

GEEN BESLUIT: valt niet onder de Woo

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat hier om verschillende vragen die u 
heeft gesteld in uw verzoek. Deze vragen zien niet op documenten en kunnen wij ook niet beoordelen

•tlVergunningen, Toezicht en Handhaving
Staf
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl Gemeente Utrecht

Per mail:

Behandeld door Woo-team
2022-0620
woo@utrecht.nl

Datum van dit besluit 27 oktober 2022
Dossiernummer
E-mail
Bijlage(n)

Ons kenmerk 
Onderwerp

10365763/2
Woo-besluit
evenementenvergunning 
park Lepelenburg

2

Uw kenmerk 
Datum uw verzoek

Verzonden op
10 augustus 2022

Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan.
U vroeg ons om documenten over evenementenvergunning Lepeltje Lepeltje 2022, park Lepelenburg 
openbaar te maken.
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op grond van de Woo maar gewoon voor u beantwoorden. Hieronder beantwoorden wij van u de 
volgende vragen:

Vraag 1: (a) hoeveel en (b) welke luidsprekers (‘speakers’) bij het evenement gebruikt werden 
(volledige omschrijving zoals gebruikelijk in het vakgebied)?

Hoofd podium:
NEXO PS15 speaker/monitor 15" 12" companenten 80hm 35kg. - 4x 
Nexo vliegerset met ogen en kettingen 1x
NEXO 18 Sub Speaker 1x 18" 600watt 8ohm 40kg afmetingen 60x60x80 cm. 6x 
Versterkerrack NEXO PS15 1x LAB FP10000Q versterker 4x 2500watt 40hm + Nexo Pros. MKII 
Sub Cardioide opstelling
XTA DP224 XTA DP224 Digitaleprocessor 2inputs 4 outputs. 1x 
Lab-Gruppen 2000 2x1000watt 40hm.

Podium 2 (Cocktailbar):
Avante Audio A18Sub 1x 
Avante Audio A12 Top 2x
Occasion Soundcraft m12 Mixer 12mic +4 stereo kanalen Incl Flightcase 1x 
Avante A10 1x

Vraag 2: (a) op welke plek of plekken (zo exact mogelijk omschreven en/of verbeeld) 
geluidsmeters opgesteld actief waren, en (b) hoe deze gericht waren?
Afbeelding die betrekking heeft op deze vraag is te vinden in bijlage I van dit besluit.

Vraag 3: Wie (functienaam, beroepskwalificatie en bedrijf/organisatie) verrichtte de 
geluidsmetingen?
De geluidsmetingen zijn vanuit de geluidspartij Atlantic Productions verricht.

Vraag 4: Graag ontvangt de stichting de beoordeling(en) van de bedoelde geluidsmetingen 
door of namens de gemeente Utrecht.
Zie hiervoor het bijgevoegde document bij dit Woo-besluit.

Vraag 5: Graag ontvangt de stichting het volledige logboek van de geluidsmetingen dat 
volgens de vergunning door vergunninghouder aan de gemeente Utrecht overgedragen is.
Zie hiervoor het bijgevoegde document bij dit Woo-besluit.

Vraag 6: De stichting ontvangt graag de documenten waaruit blijkt dat (vergunningtekst) het 
geluidsniveau overdag beduidend lager zal liggen dan de maximaal toegestane geluidsnorm en 
in de avond zal het geluidsniveau omhooggaan.
In de op 9 juni 2022 verleende evenementenvergunning (kenmerk 2022-002597) zijn de onderstaande 
geluidsvoorschriften opgenomen. In deze voorschriften is opgenomen binnen welk tijdsbestek 
versterkt geluid ten gehore mag worden gebracht en binnen welke normen het versterkt geluid is 
toegestaan. Het staat de vergunninghouder vrij om een lager geluidsniveau te hanteren dan in de 
vergunning is toegestaan. Het staat de vergunninghouder tevens vrij om het geluidsniveau vervolgens 
in de avonduren te verhogen, mits daarbij de onderstaande voorschriften in acht worden genomen.
Zie hiervoor bijlage II van dit besluit. De volledige evenementenvergunning is op te vragen via deze 
link: Gemeenteblad 2022, 176514 I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
(officielebekendmakinqen.nl).

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken de documenten van vraag 5 in uw verzoek volledig openbaar en van vraag 4 van uw 
verzoek gedeeltelijk openbaar.
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Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wij besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van 
persoonsgegevens weegt voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze 
gegevens

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar 
gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 2E. Dit verwijst naar 
artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van 
deze codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek 
hebben wij u de mogelijkheid gegeven om eventuele bedenkingen over het openbaar maken van uw 
verzoek aan ons kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruikgemaakt.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over 
een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

G. van Arneman
Directeur Vergunningen, Toezichten Handhaving

BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.

vergunningen, Toezicht en Handhaving
Staf

,V' 'Ji,

27 oktober 
10365763/2

Datum
Ons kenmerk

Gemeente Utrecht

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die 
in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter 
(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1 /A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.
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Bijlage II

Geluidsvoorschriften
• Het opbouwen en afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren 

gelegen tussen 07:00 en 19:00 uur. Voor het uitvoeren van geluidhinder veroorzakende 
werkzaamheden buiten de reguliere werktijden dient u in het bezit te zijn van een ontheffing.

• Voor de toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidsgedempte typen gebruik 
gemaakt te worden.

° De toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijke afstand van woningen te worden 
opgesteld.

• Het is toegestaan om versterkt geluid ten gehore te brengen tijdens het evenement op:
• vrijdag 24 juni 2022 van 14:00 uur tot 23:00 uur

wtvwuirocmm
■ zaterdag 25 juni 2022 van 12:00 uur tot 23:00 uur 
• zondag 26 juni 2022 van 13:00 uur tot 22:00 uur

• Op basis van artikel 3 lid 2 van de 'Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen'' dient 
het volume beperkt te blijven tot maximaal 80 dB(A) en 95 dB(C) gemeten aan de 
dichtstbijzijnde bewoonde gevel en op 100 meter vanaf de geluidsbron. U dient continu 
geluidsmetingen te verrichten, hiervan dient u een logboek met de gegevens te overleggen aan 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving afdeling Evenementen op woensdag 29 juni 2022.

» De geluidsbronnen moeten zodanig geplaatst worden dat het geluid zo gericht wordt, dat zo 
min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt wordt voor omwonenden.

• De geluidsmetingen dienen te worden verricht met een klasse I meter als bedoeld in de IEC 
61672. Elke meting moet minimaal twee minuten duren.

6/6


