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MEMO verkoop kavels aan Mulder Obdam Ontwikkeling 

 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 besloten tot de realisatie van Markt 18 en de campus voor het 

Regius College. Voor de realisatie van Markt 18 waren de bouwkosten geraamd op € 5.465.000,= en de totale lasten 

(bouwkosten, bijkomende kosten, inrichting openbare buitenruimte en onvoorzien) op € 7.576.000,=. Voor het 

realiseren van de campus voor het Regius College waren de bouwkosten geraamd op  € 9.710.000,= en de totale  

lasten(bouwkosten, bijkomende kosten, inrichting openbare buitenruimte en onvoorzien) op € 11.660.000,=. 

Een deel van deze uitgaven wordt gedekt met de verkoop van bouwkavels. De locaties Lauriestraat, Regioplein en 

Buiskoolstraat zijn 7 mei 2009 verkocht aan Mulder Obdam Ontwikkeling B.V..  Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. heeft 

voor alle bouwkavels bouwplannen gemaakt. Voor de Lauriestraat en het Regioplein is een omgevingsvergunning 

verleend (voor het Regioplein is deze vergunning nog niet onaantastbaar). 

In dit memo wordt aangegeven hoe de koopsommen van de locaties is bepaald. Ook wordt ingegaan op de 

verschuivingen van de leveringsdatum van deze locaties. Daarnaast wordt aangegeven welk deel van de 

Lauriestraat is verkocht en welke (rente)betalingen zijn ontvangen. Tenslotte wordt ingegaan op de bankgarantie. 

 

Raadsbesluiten 16 december 2008  

Naast het raadsbesluit voor het project Mark 18/Regiuscollege [prod. 1] is er op 16-12-2008 inzake huisvesting 

Wijkvereniging en SBOS een raadsbesluit genomen [prod. 2]. Huisvesting is voorzien in de nieuwbouw van de locatie 

Regioplein. 

 

Koopsommen 

Input voor het raadsbesluit van 16-12-2008 voor het project Mark 18/Regiuscollege is de definitieve aanbieding 

stuurgroep van Mulder Obdam d.d. 29-08-2008 [prod. 3]. 

 

Aansluiting met de koopsommen kan als volgt worden verkregen op basis van de  Specificatie koopsommen 

vrijkomende locaties d.d. 6 maart 2009 [prod. 4]. 

 

 

 

 

Koopsommen en geraamde inkomsten 

Voor de herfinanciering zijn de koopsommen conform de exploitatie 29/8/2008 maatgevend. De kosten voor 

planschade, grondsanering en asbest  zijn geraamd in het raadsvoorstel van 16-12-2008 en gedekt in het krediet van 

Markt 18 / Regiuscollege. De specificatie is dan als volgt: 

  

Lauriestraat  €     2.740.401,00  

Regioplein  €     1.806.866,00  

Buiskoolstraat  €        217.689,00  

Totaal  €     4.764.956,00  

 

 

Koopcontracten 

Op 7 mei 2009 heeft de gemeente Schagen met Mulder Obdam Ontwikkeling koopcontracten gesloten voor de 

locaties Lauriestraat [prod. 5], Regioplein [prod. 6] en Buiskoolstraat [prod. 7]. 

De koopsom bedraagt voor  

 de locatie Lauriestraat € 2.735.231,00, exclusief BTW,  

 de locatie Regioplein €. 2.212.158,00 exclusief BTW  

 de locatie Buiskoolstraat €. 169.504,00 exclusief BTW. 

Lauriestraat Regioplein Buiskoolstraat

(Sportlaan)

Oorspronkelijke koopsom cf. exploitatie 29/08/2008 2.740.401,00€     1.806.866,00€       217.689,00€         

Rentevergoeding t.b.v. gemeente 48.000,00€           48.000,00€            

Aankoopsom t.b.v. Wijkvereniging en SBOS 394.342,00€          

Kosten bankgarantie 5.000,00-€             5.000,00-€               5.000,00-€              

Overname risico planschade 29.420,00-€           13.300,00-€            24.435,00-€           

Overname risico grondvervuiling en sanering 5.000,00-€             5.000,00-€               5.000,00-€              

Overname risico asbest en sanering 13.750,00-€           13.750,00-€            13.750,00-€           

Totaal 2.735.231,00€     2.212.158,00€       169.504,00€         
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De leveringsdatum in deze overeenkomsten is voor de Lauriestraat 1 juni 2011 en voor Regioplein en Buiskoolstraat 30 

juni 2011. 

 

Omdat de verwachting was dat de opbrengsten zouden kunnen stijgen is een Side-letter Meedeelregeling [prod 8] 

afgesproken waarbij de gemeente voor een deel zou meeprofiteren van een waardestijging  

 

Bij de verkoop van het Regioplein is afgesproken dat de gemeente Schagen 525 m2 gebruiksoppervlakte afneemt 

voor de huisvesting van de wijkvereniging Groenweg en de SBOS. De gemeente heeft hiertoe een intentie-

overeenkomst gesloten op 7 mei 2009 [prod. 9]. 

 

Verschuiving leveringsdatum a.g.v. later opleveren Markt 18 

Op 3 februari 2011 heeft Mulder Obdam verzocht tot uitstel van levering van de kavels [prod. 10]. 

Op 15-3-2011 heeft B&W [prod 11] van de gemeente Schagen positief besloten op een verzoek tot verschuiving van 

de leveringsdatum, onder andere omdat Markt 18 nog niet gereed was vanwege de planologische procedure. 

 

Het Regioplein kan pas geleverd worden aan de gemeente wanneer de bibliotheek is verhuisd naar Markt 18 en de 

bibiotheekbestemming van deze locatie is vervallen. Op dat moment kan de Stichting Regiocentrum De 

Noordkop het Regioplein overdragen aan de gemeente Schagen. De gemeente Schagen kan dus de grond niet 

eerder leveren aan Mulder Obdam Ontwikkeling B.V). 

De Buiskoolstraat kan niet eerder geleverd worden dan na de sloop van het oude Scagon Theater. Deze sloop is pas 

mogelijk nadat het Scagon Theater in Markt 18 is gehuisvest. 

(Markt 18 is op 31-1-2013 formeel opgeleverd) 

 

Op 15 maart 2011 aan Mulder de nieuwe data schriftelijk bevestigt [prod. 12]. 

Dit betekent dat in de koopcontracten voor de Lauriestraat dat de leveringsdatum 1 juni 2011 wijzigt in 1 januari 2012 

voor het Regioplein en de Buiskoolstraat dat de leveringsdatum 30 juni 2011 wijzigt in 30 juni 2012 

 

Op 11 april 2011 is dit in de Commissie Grondgebiedszaken behandeld [prod. 13]. 

 

Verzoek om splitsing levering Lauriestraat 

Op 06-09-2011 heeft Mulder Obdam [prod. 14] verzocht de kavel van het plan Hofpark (de Lauriestraat) in twee 

delen geleverd te krijgen en te betalen. 

Op 20-09-2011 heeft B&W hiermee ingestemd [prod. 15] mits er voor de gemeente Schagen geen kosten aan 

verbonden zijn en in januari 2012 de helft van de koopsom wordt betaald, over de resterende helft rente wordt 

betaald en uiterlijk januari 2014 de resterende koopsom wordt voldaan. 

Dit is schriftelijk aan Mulder Obdam kenbaar gemaakt [prod. 16]. 

 

Verschuiven leveringsdata en gesplitste levering Lauriestraat. 

Op 20-02-2012 heeft Mulder Obdam een brief gezonden. Hierin werd gevraagd mee te werken aan een levering 

gerelateerd aan een verkooppercentage [prod. 17]. Hierop is 7 maart 2012 telefonisch overleg geweest. 

Aangegeven is dat een relatie met een verkooppercentage is voor de gemeente niet bespreekbaar is. De 

gemeente houdt vast aan harde data ten aanzien van levering en betaling. Mulder gaf aan dat er een nieuwe brief 

zou komen en dat deze brief aan de kant kan worden gelegd. 

 

Op 20 juni 2012 heeft de directie van Mulder Obdam de knelpunten gepresenteerd aan Burgemeester, Wethouder 

Bouwes en de heer Ooijevaar [prod. 18]. 

 

Ten aanzien van dit verzoek heeft een financieel onderzoek door Deloitte plaats gehad en een juridisch onderzoek 

door AKD. 

Juridisch is gebleken dat de contracten ‘hard’ waren. Mulder kon voor de 3 locaties niet uit onder een afname en 

betalingen op de overeengekomen data. 

Financieel is gebleken dat Mulder een gezond bedrijf was maar onvoldoende liquide middelen had om de 

koopsommen direct te betalen.  

 

In de brief van 2 juli 2012 heeft de gemeente Schagen het voorstel van Mulder Obdam in een brief samengevat 

[prod. 19]. 
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In de brief van 10 juli 2012 heeft de gemeente Schagen gereageerd [prod. 20] op de verzoeken van Mulder Obdam 

zoals deze in het gesprek van 20 juni 2012 zijn gepresenteerd. 

 

In de brief van 19-7-2012 is Mulder Obdam schriftelijk akkoord gegaan met de in de brief van 10 juli 2012 door de 

gemeente Schagen aangegeven voorwaarden [prod. 21]. 

 

Op 4-9-2012 is B&W akkoord gegaan met het later leveren van de locaties Buiskoolstraat en Regioplein [prod. 22]. Dit 

betekent dat in de koopcontracten voor de Buiskoolstraat en Regioplein (Sportlaan) alle van 15 april 2009, 

ondertekend op 7 mei 2009, de in artikel 1 lid 1 genoemde leveringsdata respectievelijk als volgt wijzigen: 

Locatie Regioplein (Sportlaan) ’30 juni 2012’ wijzigen in ‘1 december 2013’.  

Locatie Buiskoolstraat ’30 juni 2012’ wijzigen in ‘1 april 2013’. 

Vanaf 1 juli 2012 zijn facturen voor rentebetalingen voor deze locatie gezonden. 

 

Verder is B&W op 4-9-2012 ten aanzien van de Lauriestraat akkoord gegaan met een gesplitste levering in 4 delen, te 

weten: 

fase 1 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 2012; 

fase 2 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 2013; 

fase 3 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 2014; 

fase 4 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 2015. 

 

Voor de rentebetalingen voor de locatie Lauriestraat (Hofpark) zijn rentefacturen gezonden over de gehele 

koopsom tegen de alsdan en vervolgens per kwartaal vast te stellen rente gelijk aan de op die momenten te 

bepalen rentevoet geldend voor een 10-jarige BNG geldlening. 

 

Op 8 april 2013 geeft Mulder Obdam aan dat ten aanzien van de Buiskoolstraat de levering niet plaats kan vinden 

aangezien de gemeente Schagen geen keuze heeft gemaakt uit de 3 voorliggende stedenbouwkundige modellen 

[prod. 23]. 

 

Op 1 mei 2013 is het faillissement van Mulder Obdam uitgesproken. 

 

Op 2 mei 2013 heeft Bot Bouwgroep zijn belangstelling gemeld gemeld voor de overname van de projecten van 

Mulder Obdam in Schagen [prod. 24]. 

 

Nog niet geleverd en derhalve in eigendom van de gemeente Schagen zijn 

 Het resterende deel (3/4) van de Lauriestraat. 

 Locatie Regioplein 

 Locatie Buiskoolstraat 

 

Op 6 mei heeft AKD een brief gezonden aan de curator van Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. om na te gaan of 

men de koopovereenkomsten wil nakomen [prod 25]. 

 

Financieel 
De inkomsten van de locaties Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat dienden ter financiering van het project 

Markt 18/Regiuscollege. 

 

In de gemeenteraad van Schagen d.d. 25-09-2012 is het project Markt 18/Regiuscollege financieel afgerond, 

waarbij in dit voorstel  de inkomsten van de Lauriestraat, het Regioplein en de Buiskoolstraat als zekere inkomsten zijn 

meegenomen. In het raadsvoorstel is uitgegaan van de oorspronkelijke koopsommen cf de exploitatie 29-08-2008. 

 

In de onderhandeling met Mulder is een aantal risico’s van de gemeente Schagen bij Mulder Obdam Ontwikkeling 

neergelegd en verrekend in de koopsommen. Bij de financiële verwerking van het project zijn deze verrekeningen 

aan de kostenkant opgenomen aangezien hiervoor budgetten zijn geraamd. 

 

Betalingen en vorderingen 

Het eerste deel van de koopsom van de Lauriestraat € 683.808,= is ontvangen. Dit is voor het geleverde deel van de 

kavel (1/4 deel).  

Het resterende deel (3/4) van de Lauriestraat is nog niet geleverd en is eigendom van de gemeente Schagen. 
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De rente is tot en met maart 2013 gefactureerd. Totaal €  48.621,51. Alleen de maand oktober 2012(€ 10.370,66) is 

ontvangen, de rest (€  38.250,85) aan rente staat nog open. 

Totaal staat er op dit moment aan rente en sloopkosten dus bijna € 117.813,= euro te vorderen.  

Deze bedragen kunnen nog wijzigen. 

 

Sloopkosten 

Vanwege fiscale aspecten heeft de gemeente de opstallen op de Lauriestraat laten slopen. Op basis van de 

koopovereenkomst komen deze sloopkosten geheel voor rekening van de koper. 

Totaal zijn de sloopkosten voor de Lauriestraat € 154.679,93 inclusief BTW.  Deze sloopkosten zijn in twee termijnen in 

rekening gebracht. Hiervan is tot heden een bedrag van € 78.639 niet ontvangen. 

 

Vergunningen/Leges 

Voor de Lauriestraat is er 27 maart 2012 een omgevingsvergunning verstrekt. De legeskosten totaal  

€ 112.574,25 zijn voldaan. 

 

Risico gemeente Schagen 

Het risico van de gemeente Schagen is dat de locaties bij verkoop niet het bedrag op brengen dat Mulder Obdam 

Ontwikkeling B.V. bij het aangaan van de overeenkomsten d.d. 07-09-2009 bereid was te betalen. 

Deze bedragen zijn begroot ter dekking van de uitgaven voor Markt 18/Regiuscollege. 

Wanneer de locaties minder opbrengen, dan zullen andere dekkingsmiddelen gezocht moeten worden. 

 

Bankgarantie/Waarborgsom 
Er is in overleg met AKD op 28 maart een brief gezonden aan de notaris in verband met de waarborgsom [prod 26] . 

De notaris heeft hier op 8 april schriftelijk op gereageerd [prod. 27]. 

Op advies van AKD is op 2 mei 2013 over gegaan tot een aansprakelijkheidsstelling van de notaris voor het 

ontbreken van de bankgarantie/waarborgsom [prod. 28]. 

 

Dossier 

1. Raadsbesluit 16-12-2008 inzake Markt 18 en Regiuscollege 

2. Raadsbesluit 16-12-2008 inzake huisvesting Wijkvereniging en SBOS 

3. Definitieve aanbieding stuurgroep van Mulder Obdam d.d. 29-08-2008 

4. Specificatie koopsommen vrijkomende locaties d.d. 6 maart 2009. 

5. Koopovereenkomst Lauriestraat ondertekend d.d. 07-05-2009 

6. Koopovereenkomst Regioplein ondertekend d.d. 07-05-2009 

7. Koopovereenkomst Buiskoolstraat ondertekend d.d. 07-05-2009 

8. Side-letter Meedeelregeling d.d. 07-05-2009 

9. Intentie-overeenkomst d.d. 07-05-2009 tbv aankoop ruimte voor Wijkvereniging en SBOS. 

10. Brief Mulder Obdam verzoek tot uitstel d.d. 03-02-2011 

11. B&W besluit d.d.15-03-2011 over verzoek Mulder Obdam 

12. Brief gemeente d.d. 15-03-2011 aan Mulder Obdam 

13. Behandeling in cie GGZ d.d. 11-04-2012 

14. Brief Mulder Obdam d.d. 06-09-2011 voorstel gefaseerde afname Hofpark 

15. B&W besluit 20-09-2011 

16. Brief aan Mulder Obdam d.d. 20-09-2011 (gemaakt op 14-09-2011) 

17. Brief Mulder Obdam d.d. 20-02-2012 

18. Presentatie Mulder Obdam d.d. 20-06-2012 

19. Brief gemeente Schagen d.d. 02-07-2012 

20. Brief gemeente Schagen d.d. 10-07-2012 

21. Brief Mulder Obdam d.d. 19-7-2012 

22. B&W besluit d.d. 4-9-2012 

23. Brief Mulder Obdam d.d. 08-04-2013 

24. Brief Bot Bouwinitiatief d.d. 02-05-2012 

25. brief AKD d.d. 06-05-2013 

26. brief gemeente Schagen d.d.28-03-2013 inzake waarborgsom/bankgarantie 

27. brief Actus notarissen d.d. 08-04-2013 inzake waarborgsom/bankgarantie 

28. brief AKD d.d. 02-05-2013 inzake aansprakelijkheidsstelling waarborgsom/bankgarantie 

 

 


