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VERSLAG HOORZITTING DE GEVEERDE KIKKER 

   

Datum: 26 juni 2017, Verenigingsgebouw de Stoop, Julianaweg Egmond aan Zee   

  
Aanwezig: Dhr. M. Halff (voorzitter); Solita Groen-Bruschke (GroenLinks), Leon Damink 

(KIESlokaal); Jan Houtenbos (VVD), Karin Kindt (PvdA), Danny Zwart (CDA); Cor Kraakman 

(Gemeentebelangen BES); Peter de Lange (D66); Mw. M. Veeger (griffier), dhr. H. Snabilie 

(portefeuillehouder) en dhr. S. van Dam (ambtelijke ondersteuning)     

  
   

1. Opening   

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen, wethouder Snabilie 

en de ambtelijke vertegenwoordigers welkom bij de eerste hoorzitting die door de gemeenteraad 

wordt georganiseerd vanwege het belang dat wordt gehecht aan het op tafel krijgen van alle 

informatie en standpunten.      

   

2. Uitleg over proces 

De voorzitter licht de agenda toe. De direct omwonenden krijgen als eerste de gelegenheid om 

vragen te stellen. Er wordt vanavond geen besluit genomen. Alle partijen worden gehoord zodat 

de raad een goed advies aan het college kan geven om het bestemmingsplan zoveel mogelijk 

tegemoet te laten komen aan de visie van alle partijen.  

 

Het proces rond de locatie en het gebouw De Geveerde Kikker tot op heden wordt toegelicht.  

   

3. Presentatie plan door projectontwikkelaar Olaf Vreugdenhil en architect Jasper van Rijn 

Het bestemmingsplan en de bouwplannen worden toegelicht, evenals de inpassing in de huidige 

ruimtelijke omgeving. Uit reacties van omwonenden op het eerste ontwerp bleek dat de hoogte, 

het zicht, de afstand tot Seeduyne en de trapsgewijze afbouw richting buren discussiepunten 

opleverden. Uit de input op het nieuwe ontwerp bleek dat de afstand ten opzichte van Seeduyne 

nog steeds te klein was. Voorgesteld werd om dezelfde diepte als Seeduyne te hanteren en een 

tweede lintbebouwing. In het volgende ontwerp is een aantal appartementen vervallen (van 16 

naar 11) en is de drietrap afgebouwd naar een tweetrap met kleinere en grotere appartementen 

(inclusief sociale woningbouw) met een meer open karakter. Dit ontwerp is wederom voorgelegd 

aan omwonenden, maar ook dit ontwerp wordt afgewezen en men verzoekt om de Geveerde 

Kikker terug te brengen.  

 

4.  Ruimte voor reacties van aanwezigen en het stellen van vragen door raadsleden 

De voorzitter geeft de gelegenheid aan de direct omwonenden om een eerste reactie te geven.  

 

Mevrouw Edith Groot-Dijkhouwer, eigenaar van appartement nummer 35 en direct omwonende 

van Seeduyne, vindt het – na alle gesprekken en communicatiemomenten – respectloos naar 

omwonenden toe dat wordt opgemerkt dat omwonenden niets anders willen dan de terugkeer 

van de Geveerde Kikker. Bewoners worden na de brand van de Geveerde Kikker geconfronteerd 

met een megalomaan plan dat is afgewezen. Ook de tweede en derde versie van het plan sluiten 

niet aan bij de wensen van omwonenden. Bewoners voelen zich niet gehoord en gewaardeerd. 

De grootste bezwaren richten zich tegen de massaliteit van het gebouw en de korte afstand tot 

Seeduyne. Er wordt ook geen rekening gehouden met de boulevard. De bewoners zien in de 

plannen niets terug van hun eisen.  

 



2 
 

Mevrouw Groen-Bruschke (GL) vraagt wat er wel goed is aan de plannen. 

 

Mevrouw Edith Groot-Dijkhouwer heeft in alle gesprekken gemeld dat er op de locatie een 

kleinschalig nieuwbouwproject gerealiseerd moet worden waarbij rekening wordt gehouden met 

de omliggende en achterliggende panden. 

 

De heer De Lange (D66) vraagt waar men elkaar kan vinden in de balans tussen groot- en 

kleinschalig.  

 

Mevrouw Edith Groot-Dijkhouwer heeft een aantal bezwaren ingediend maar het ontwerp wordt 

niet aangepast. Het lijkt nog steeds op de Trump Tower. Het is te megalomaan.  

 

De heer Zwart (CDA) vraagt of de bewoners een voorkeur hebben voor een andere functie dan 

woningbouw. In het bestemmingsplan kan de functie gewijzigd worden.  

 

Mevrouw Edith Groot-Dijkhouwer prefereert een woonfunctie, maar er kunnen ook andere ideeën 

zijn.  

 

De heer Van Vemde vindt het onjuist dat de architect het in zijn presentatie doet voorkomen alsof 

het advies van de Welstandscommissie van 18 juli 2016 positief was. Het advies is wel degelijk 

kritisch op een aantal onderdelen. De bewoners hebben geen impasse gecreëerd, die is ontstaan 

omdat het plan van de projectontwikkelaar de mogelijkheden van het vigerende 

bestemmingsplan overschrijdt, een bestemmingsplan dat met veel pijn en moeite tot stand is 

gekomen en waarin de getrapte opbouw van Seeduyne een voorwaarde was om de afmetingen 

van de Geveerde Kikker tot hun recht te laten komen. Er wordt met twee maten gemeten bij de 

interpretatie van de plannen. Bewoners eisen dat de voorwaarden van het bestemmingsplan 

worden gehandhaafd.   

 

Mevrouw Groen-Bruschke (GL) merkt op dat er al jarenlang plannen bestonden om het huisje te 

verplaatsen naar een andere locatie met een nieuwe invulling passend binnen de bestaande 

bebouwing.  

 

De heer Van Vemde erkent dat er allerlei plannen bestaan, maar in het bestemmingsplan is 

Boulevard 92 het uitgangspunt. Een andere invulling van de locatie is prima, mits rekening wordt 

gehouden met het bestemmingsplan en afmetingen die aansluiten bij de belangen van de 

omwonenden.  

 

Mevrouw Groen-Bruschke (GL) constateert dat de locatie aan een kant aan een blinde muur 

grenst. Hoe kan hier een goede invulling aan worden gegeven? 

 

De heer Van Vemde heeft een broer die projectontwikkelaar is. Die zal een goede oplossing 

bedenken waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden.  

 

Een bewoonster die achter de Geveerde Kikker woont geeft aan dat zij nu uitkijkt op zee. Het 

plan met hoogbouw zal haar uitzicht ontnemen, evenals de beleving van de uitgestrekte blauwe 

lucht. Aan de achterkant wordt een parkeergarage gebouwd en straks kijkt zij uit op een muur. 

Daar ziet zij erg tegenop. Zij wil graag goed zicht behouden op het groen, de blauwe lucht en de 

kust.  

 

Een aanwezige spreekt namens zijn ouders die op nummer 5 wonen, het huis dat aan het 

perceel grenst (rechtsachter). De parkeergarage wordt 4 m hoog waardoor een grote muur van 5 

m hoog ontstaat.  
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De heer Van den Heuvel spreekt in als bewoner van Beatrixstraat nummer 7. Hij merkt vanavond 

weinig verschil in vergelijking met de laatste sessie. Hij vraagt zich af of de gemeenteraadsleden 

iets snappen van de kleine plaatjes die hier getoond worden. De uitbouw van het achterhuis is 

nauwelijks in beeld gekomen, maar dit staat dichtbij de erfgrens en leidt tot verduistering. Dit blijkt 

amper uit de plaatjes. Hij constateert geen enkele aansluiting bij het oude dorp. Om de impasse 

op te lossen, moet het huidige bestemmingsplan gehandhaafd worden.  

 

Mevrouw De Koning, bewoner van nummer 36, heeft begrepen dat er te veel mensen aan willen 

verdienen en daarom wordt voor hoogbouw gekozen. Hier zit een addertje onder het gras. 

 

 5.  Presentatie stedenbouwkundige visie welstandscommissie 

De heer Mühren, directeur van MOOI Noord-Holland, geeft een toelichting namens deze 

deskundige organisatie. Er is geen sprake van een stedenbouwkundige visie, want daarvoor moet 

onderzoek gepleegd worden en daartoe is geen opdracht gegeven. De Welstandscommissie 

wordt gevraagd om een advies te geven op basis van beleidsregels van de gemeente. Er konden 

vanavond helaas geen leden van de commissie aanwezig zijn. Hij constateert dat niemand erover 

gedacht zou hebben om de Geveerde Kikker af te breken als er geen brand was geweest. Het 

plan zit klem tussen twee stedenbouwkundige uitgangspunten en dat leidt tot complexe 

afwegingen. De hoogte is niet het punt, maar de kwaliteit van de architectuur en aspecten zoals 

uitzicht en beleving. Een reconstructie is niet mogelijk, maar bij een maximaal haalbaar 

programma moet er meer dan nu het geval is, architectonische kwaliteit geleverd worden en dat is 

in de huidige plannen nog niet het geval. Dat was ook het oordeel van de Welstandscommissie. 

Hij stelt een aantal verbeteringen in het plan voor.  

 

De heer Kraakman (GBB) zou niet meteen voor een hoger gebouw kiezen, ook een lager gebouw 

kan een oplossing zijn.  

 

De heer Mühren beschrijft een alternatieve opbouw aan de andere kant van het complex. Het 

programma met woningen en parkeerplaatsen legt een flinke claim op de ruimte. Een lagere 

hoogte leidt tot middelmatige architectuur.  

 

De heer De Lange (D66) vraagt hoe bij een hoger gebouw de schaduweffecten kunnen worden 

gecompenseerd. 

 

De heer Mühren meldt dat mensen die schade ondervinden van een hoog gebouw, recht hebben 

op een vergoeding.  

 

De heer Damink (KL) vraagt of er sprake is van een haalbaar plan dat recht doet aan de 

ontwikkelaars en aan de bewoners. 

 

De heer Mühren heeft geen inzage in het rendement van de projectontwikkelaar. Duidelijkheid 

omtrent schadeclaims leidt sneller tot een optimaal plan.  

 

De bewoonster van Seeduyne nummer 35 vraagt zich af met welke pet de heer Mühren naar de 

plannen kijkt.  

 

De voorzitter meldt dat de stedenbouwkundige is gevraagd om een visie op het gebied te geven, 

zodat de raad deze informatie en input kan betrekken bij de afwegingen.  

 

De heer Mühren merkt op dat de gemeenteraad het volume van de Geveerde Kikker als 

uitgangspunt neemt als ondergrens van het bestemmingsplan. Maar mogelijk kan er een groter 

programma worden gerealiseerd met een hogere architectonische kwaliteit.  
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De heer Van Vemde is niet geïnteresseerd in hoogstaande architectuur, want de rest van de 

bebouwing langs de boulevard is ook niet hoogstaand. Egmond wordt gekenmerkt door het 

zeedorpenlandschap met gematigde hoogbouw en aan dat aspect wordt voorbijgegaan. In dit 

kader zijn de financiële belangen van de projectontwikkelaar van ondergeschikt belang.  

 

De heer Kleinenberg, bewoner van Beatrixstraat 13, constateert een verschil in vertrekpunt tussen 

omwonenden en de projectontwikkelaar. Hij benadrukt dat het bestaande bestemmingsplan het 

vertrekpunt is.  

 

 6. Ruimte voor vragen door raadsleden aan de ontwikkelaar 

De heer Zwart (CDA) vraagt naar de overwegingen die ten grondslag liggen aan de ontwerpen. 

Waarom is gekozen voor woningbouw en niet voor andere functies, zoals een hotel? Is er een 

contract met de eigenaar ondertekend en wat zijn de ontbindende voorwaarden?  

 

De heer Vreugdenhil heeft de architect verzocht een ontwerp op te stellen op basis van de 

ruimtelijke en stedenbouwkundige kaders. De exploitatie gaat uit van een bepaalde grondwaarde. 

Een hotel vereist meer volume en brengt meer verkeersbewegingen met zich mee. Er is overleg 

geweest met de buren, de Graaf van Egmond, maar voor een positieve exploitatie zijn 35 tot 40 

hotelappartementen met parkeerplaatsen nodig. Er is een koopovereenkomst getekend met de 

eigenaresse. Hierin zijn ontbindende voorwaarden opgenomen. Er is gekozen voor een deel 

sociale woningbouw (koop met kettingbeding of huur) op grond van de voorwaarden in de 

gemeentelijke Woonvisie. Na overleg met het Hoogheemraadschap mag afgraving plaatsvinden 

voor een verdiepte parkeergarage aan de achterzijde, mits het zand wordt teruggebracht op de 

huidige locatie.  

 

Mevrouw Groen-Bruschke (GL) vraagt waarom men op deze plek een ontwikkeling wil starten. 

 

De heer Vreugdenhil antwoordt dat het om een mooie locatie gaat direct grenzend aan de kust. 

Een dergelijke locatie komt maar heel zelden langs.   

 

De heer De Lange (D66) vraagt of een kleinschaliger ontwerp nog voldoende rendabel is.  

 

De heer Vreugdenhil antwoordt dat de definitie van ‘kleinschalig’ bepalend is, evenals het aandeel 

particuliere of sociale woningbouw.  

 

Een bewoner van Seeduyne, boulevard 39, vraagt of er naast woningen, logiesappartementen 

worden gerealiseerd voor verhuur aan toeristen.  

 

De heer Vreugdenhil gaat bij het project uit van een woonfunctie. Bij woonbestemming 2 mogen 

geen logiesruimten worden gerealiseerd.   

 

 7. Mening nieuwe invulling bewoners 

De heer De Bot, bewoner van Seeduyne, vraagt waarom er op de plaats van de Geveerde Kikker 

geen nieuwe villa gebouwd kan worden net als elders op de boulevard. Dan is het probleem 

opgelost.  

 

De voorzitter neemt deze opmerking mee naar de raad. 

 

De heer Zonneberg, bewoner van Boulevard 26, Seeduyne, is van mening dat er een kleinschalig 

gebouw gerealiseerd moet worden, zodat de lichtinval in zijn huis minder beperkt wordt.   
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De bewoonsters van boulevard van nummers 30 en 33, ondersteunen alle opmerkingen over een 

kleinschalig plan. Seeduyne moet als referentiepunt dienen.   

 

De heer Van Vemde is van mening dat de gemeenteraad nooit mag instemmen met een plan dat 

gaat leiden tot planschadeclaims tenzij sprake is van een groot maatschappelijk belang en dat is 

hier niet het geval. De eigenaar heeft de impasse gecreëerd, want de bewoners willen wel 

meewerken aan een nieuw plan op basis van de uitgangspunten van het huidige 

bestemmingsplan.  

 

 8. Ruimte voor reacties van aanwezigen en het stellen van vragen door raadsleden 

Mevrouw Koppendraaier verzoekt de raad zich niet te laten verleiden om de hoogte in te gaan.  

 

 9. Toelichting op het vervolgproces 

De voorzitter meldt dat de raad de inbreng van de bewoners die van grote toegevoegde waarde is, 

gaat betrekken bij de uiteindelijke afwegingen. Alle reacties, ook van de eerdere bijeenkomsten, 

worden opgenomen in een verslag en op basis daarvan gaat de raad een advies opstellen ten 

behoeve van het college. Mocht er vervolgens een bestemmingsplanwijziging of plan worden 

gepresenteerd dat sterk afwijkt van dit advies, dan ontstaat er een probleem. Daarna wordt een 

bestuurlijk overleg gepland van de projectontwikkelaar met omwonenden, waarna het college een 

planologische visie voor het perceel voorlegt aan de raad. De volgende fase is het opstarten van 

een bestemmingsplanprocedure.   

 

 10. Afsluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst. 

  

 

*** 


