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Programma :
Mai-ktl8enGSg.

Portefeuillehouder:
Jan Bouwes

Integraliteit:
Dit voorstel is besproken met Jacqueline van Rijn, Nico Kuijs en Richard Smal

Samenvatting:
Er is een koopovereenkomst met Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. voor de locatie Lauriestraat.
Mulder Obdam Ontwikkeling heeft verzocht de kavel in twee delen geleverd te krijgen en te betalen.
Voorgesteld wordt hier onder voorwaarden aan mee te werken.

Advies :
1. In te stemmen met de in de brief van Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. d.d. 06-09-2011

voorgestelde notariele stappen, mits er voor de gemeente Schagen geen kosten aan verbonden
zijn.

2. In te stemmen met de gevraagde gesplitste levering onder de voorwaarden dat in januari 2012 C
de helft van de koopsom wordt betaald, over de resterende helft rente wordt betaald en
uiterlijk j anuari 2014 de resterende koopsom wordt voldaan. Y

1. Aanleiding
Aanleiding is de brief van Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. d.d. 06-09-2011.

2. Doelstelling
De wederzijdse verplichtingen uit de koopovereenkomst nakomen waarbij wordt ingespeeld
op administratieve voorwaarden voor duurzaamheidsmaatregelen en de actuele marktsituatie
zonder dat hieraan kosten zijn verbonden voor de gemeente Schagen.

3. Argumenten
De door Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. in de brief 06-09-2011 aangegeven notariele
stappen zijn mede ingegeven door het aanleggen van een bron voor laag
temperatuurverwarming die voor alle woningen zal worden gebruikt. Deze maatregel wordt in
het kader van duurzaamheid toegepast. (^ \

De wens tot gesplitste afname heeft direct te maken met Marktomstandigheden. Fase 1 bevat
20 appartementen en fase 2 bevat eveneens 20 appartementen. Totaal bevat het plan hofpark
derhalve 40 appartementen.
Wanneer het plan wordt verdeeld in 2 deelplannen wordt het benodigd verkooppercentage van
70% veel eerder gehaald. Er lean dan gestart worden met de bouw van in ieder geval fase L
Wanneer fase 1 is verkocht, kan fase 2 in verkoop worden gebracht.
Wanneer fase 1 kan starten en de grond wordt afgenomen ontvangt de gemeente Schagen
direct de helft van de koopprijs. Over het resterende deel wordt rente betaald.

Op 6 September heeft Mulder Obdam Ontwikkeling 8 getekende reserveringsovereenkomsten
en 5 opties. Er zijn nog geen (voorlopige) koop-aannemingsovereenkomsten gesloten.
Hiermee wil men een aanvang maken na de splitsing.

In de koopovereenkomst is een inspamiingsverplichting opgenomen. Deze luidt als volgt:
'Verkoper en koper hebben over en weer een inspanningsplicht jegens elkaar om zorg te
dragen dat de verkoop van het verkochte en de gebuiksmogelijkheden door koper op de meest
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gunstige voor partijen wordt gerealiseerd.' Door medewerking te verlenen geeft de gemeente
Schagen een invuUing aan deze inspanningsverplichting.

4. Alternatieven
Altematief is het niet meewerken aan het voorstel. Er zijn dan extra notariele akten en kosten
nodig. Overigens zijn de kosten hiervoor niet voor de gemeente Schagen maar, op basis van de
overeenlcomst, voor Mulder Obdam Ontwikkeling B.V..

Wanneer niet wordt meegewerkt aan een gesplitste levering dan wordt de kavel voorlopig niet
afgenomen en betaald aangezien er geen 70% woningen is verkocht. Dit is zeker het geval
wanneer het totaal aantal geplande woningen op deze locatie wordt beschouwd. Op basis van
artikel 1 lid 3 heeft Mulder Obdam Ontwikkeling het recht de betaling nog twee jaar uit te
stellen. Na deze periode van 2 jaar geldt een afiiame verplichting voor de nog niet afgenomen
grond ongeacht het verkooppercentage.

5. Juridische aspecten
De levering wijzigt. Behoudens de in dit voorstel behandelde punten blijft de bestaande
koopovereenkomst voUedig van kracht.

6. Financien
Aan de voorgestelde notaiiele stappen zijn geen kosten verbonden. In artikel 3 lid 2 is
voorzien dat de kosten terzake van de akte tot levering, de kadasterkosten en de verschuldigde
omzetbelasting over gemelde kosten voor rekening van Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.
komen.

Januari 2012 wordt circa de helft van de grond geleverd en wordt door Mulder Obdam
Ontwikkeling B.V. de helft van de koopsom (€1.367.616,=) voldaan.

Over de andere helft van de koopsom (€1.367.616,=) wordt vanaf 1 januari 2012 door Mulder
Obdam Ontwikkeling B.V. rente betaald. Dit is geheel in lijn met de koopovereenkomst artikel
1, lid 3 waarin staat "De koper zal vanaf dat moment een rente vergoeden aan verkoper op
basis van een 10-jarige BNG geldlening. Het rentepercentage zal per de eerste van elk
kwartaal worden herzien. Uitstel van betaling is voor maximaal 2 jaar mogelijk, daama dient
de koper af te nemen".
Het huidige rentepercentage van een 10-jarige BNG geldlening is 2,79 %. Dit rentepercentage
wordt iedere le van elk kwartaal opnieuw bekeken en doorbelast.

Uiterlijk in januari 2014 wordt de tweede helft van de grond geleverd en wordt door Mulder
Obdam Ontwiklcehng B.V. de resterende helft van de koopsom (€1.367.616,=) voldaan.

7. Personele aspecten
Niet van toepassing.

8. Herindelingsaspecten
Niet van toepassing.

9. Inkoop en aanbesteding
Geen. Het is een nadere invuUing van een bestaande overeenkomst.
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10. Communicatie
Na het besluit wordt Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. hiervan op de hoogte gebracht.

In het kader van de actieve informatieverstrelcking zal het besluit aan de commissie worden
meegedeeld.

11. Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming zal de splitsing notarieel worden geregeld.

12. Risico's
De risico's van het project Markt 18 blijven ongewijzigd.
De risico's ten aanzien de betaling van de locatie worden kleiner aangezien eerder een
verkooppercentage van 70% kan worden gehaald. Hierdoor zal op een eerder tijdstip de helft
van de koopsom aan de gemeente Schagen worden betaald. Het tweede deel van de locatie
blijft eigendom van de gemeente tot moment van betaling en levering.

Een reserveringsovereenkomst is geen garantie dat een koop-aannemingsovereenkomsten
daadwerkelijk wordt gesloten.

Voorwaarde voor afname is een onherroepelijke bouwvergunning zoals in artikel 1 van de
koopovereenkomst is aangegeven. De economische uitvoerbaarheid speelt een rol in de
mimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing gaat niet uit van een gefaseerde
uitvoering. De economische onderbouwing kan een rol spelen in een mogelijke procedure
waardoor er een risico bestaat dat er op 1 januari 2012 geen onherroepelijke
omgevingsvergunning ligt.. De gefaseerde a&ame betekent dat de financiele haalbaarheid
toeneemt.

13. Behandeling in commissie en raad
In het kader van de actieve infonnatieverstrekking zal het besluit aan de commissie worden
meegedeeld.

Schagen, 14 September 2011

Bijlage(n):
Concept antwoordbrief
Brief Mulder Obdam Ontwikkeling d.d. 06-09-2011
Brief gemeente Schagen d.d. 07-03-2011
Koopcontract Lauriestraat d.d. 15-4-2009 ondertekend 7-5-2009
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BOUWEN IS VEHTROUWEN1935-2010
Handelskade 5
1713 HS Obdam

Postbus 6
1713 ZG Obdam

lalefoon 0226 45 65 54
ta 0226 45 66 45

e-mail infogimulderobdam nl
wiJw mulderobdam nl

MULDER OBDAM

Gemeente Schagen
T.a.v. college B&W
Postbus 8
1740AA SCHAGEN

Obdam, 6 September 2011

voorstel tot gefaseerde afname grand Hofpark
D.L. Ramakers
POWRD025137/ag

Betreft
Behandeld door
Kenmerk

Geacht college,

Begin ditjaar heeft Mulder Obdam besloten de 40 appartementen van plan Hotpark gefaseerd te
verkopen. Gezien de huidige marktsituatie bleek het niet verantwoord 40 appartementen in het
hogere segment in 1 keer in de markt te zetten. Wij verwachten dat een gefaseerde verkoop de
verkoopresultaten ten goede zai komen.

Begin mei 2011 zijn wij in de verkoop gegaan met de eerste fase van plan Hofpark, te weten blok 1
en 2 aan de Lauriestraat (beide bevatten 10 appartementen). Op het moment van schrijven
beschikken wij over 8 getekende reserven'ngsovereenkomsten en een vijftal opties. De
daadwerkelijke koop-/aannemingsovereenkomsten worden vanaf eind oktober aangeboden.

We kunnen pas starten met de bouw van fase 1, nadat we 70%, zijnde 14 appartementen,
hebben verkocht. De verkoop van fase 2, te weten blok 3 en 4 aan de Marfjkestraat (beide
bevatten 10 appartementen) zaI niet eerder starten dan dat er 17 appartementen van fase 1
verkocht zijn. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt dat een en ander afhankelijk is van de
marktsituatie op dat moment.

Plan Hofpark wordt voorzien van een WKO- (Warmte Koude Opslag) installatie.
Vanaf de centrale technische ruimte van ZON-Energie in blok 1 loopt er een leidingtracee naar alle
blokken. De installatie blijft eigendom van ZON-Energie. Hiervoor dient de grond van het gehele
perceel {fase 1 +2) te worden belast met een opstalrecht.

Om het hele proces zo overzichtelijk mogelijk te maken en het aantal notariele aktes te beperken
stelt onze projectnotaris, mr. A. Demaret van Actus Notarfssen het volgende voor:

1. Actus Notan'ssen verzoekt om de kadastrale uitmeting van het perceel, volgens
bijgevoegde erfgrenstekening.

2. Het gehele perceel wordt belast met een opstalrecht t.b.v. ZON-Energie.
3. Fase 1 wordt vervolgens door de gemeente Schagen aan Mulder Obdam overgedragen

en vervolgens door Mulder gesplitst in appartementsrechten. In de splitsing - en daarmee in
elk appartementsrecht - is het opstalrecht dan meegenomen.

4. De grond {fase 1) wordt middels een A-B-akte aan Mulder overgedragen.
5. Vervolgens worden de appartementsrechten aan de kopers via B-C-akten overgedragen.

( )
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MULDER OBDAM

POWRD025137/agKenmerk

Fase 2 is dan wel reeds belast met het opstalrecht, maar wordt nog niet gesplitst. Zodoende zijn er
bij onverhoopte tegenvallende verkoopresultaten nog mogelijkhoden om eventuele wijzigingen in
fase 2 te kunnen doorvoeren.

In navolging van deze gefaseerde verkoop en het voornemen om gefaseerd te splitsen willen wij
voorstellen om de grand ook gefaseerd van de gemeente af te nemen. Dit houdt in dat de
levering als bepaald in artikel 1, lid 1 van het koopcontract d.d. 15 april 2009, en het in februari 2011
overeengekomen uitstel daarop (brief Mulder Obdam d.d. 03-02-2011) wordt aangepast. De
noordelijke helft wordt afgenomen in Januari 2012. Wij stellen voor de zuidelijke heift een jaar later
at te nemen, te weten 1 januari 2013. Overige voorwaarden als overeengekomen blijven van
kracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en zien uw reactie graag op korte termijn
tegemoet.

c

r̂ \
Met vriendeiijke groet,
/ytulderOt/dam Oniv\?iklceling B.V.

... X—^ "T-'-'-V'k'.-—LT* \

C.G. van Vliet.
Directeur

B|lage: aangepaste situatietekening kadastrale grenzen Hofpark
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N O T A R I S S E N

kantoor: Dorpsstraat 40A, Obdam / Postbus 19, 1713 ZG Obdam
Telefoon: 0226 - 45 1441 / Telefax: 0226 - 45 3003

behandelaar: de heer W.N. Vessies de dato: 15 april 2009
zaaknummer: 63498

KOOPCONTRACT
(Lauriestraat)

i , De ondergetekenden:
(,_) 1. Gerrit Westerink, te dezer zake woonplaats lciezende aan de Laan 19 te 1741 EA Schagen,

geboren te Usselmuiden op zestien augustus negentienhoiiderd vijfitig, te dezen handelend in
zijn hoedanigheid van burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente
Schagen, kantoorhoudende Laan 19,1741EA Schagen, correspondentie-adres: Postbus 8,
1740 AA Schagen, ter uitvocring van het besluit van Bxirgemeester en wethonders van de
gemeente, en als zodanig bevoegd om de gemeente in deze rechtsgeldig te vertegenwoordigen,
hiema te noemen: "verkoper";

2. Cornells Gijsbertns van Vliet, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Handelskade 5,
1713 HS Obdam, geboren te Amsterdam op zesentwintig maart negentienhonderd
vijfenvijftig, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijlcheid: Mulder Obdam Holding B.V., gevestigd te Obdam, feitelijk adxes
Handelskade 5,1713 HS Obdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-HoUand onder dossiemummer 37092897, weUce
vennootschap op haar beurt handelt in haar hoedanigheid van zelfstandig

I 1 ) vertegenwoordigingsbevoegd bestuurster van de besloten vennootschap met beperkte
' aansprakeliikheid:de besloten: Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.. gevestigd te Obdam,

feitelijk adres Handelskade 5, 1713 HS Obdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van ICoophandel en Fabrieken voor Noordwest-HoUand onder dossiemummer
36030297en als zodanig bevoegd om deze vennootschap in deze rechtsgeldig te
vertegenwoordigen, hiema te noemen: "koper";

verldaren dat zij met elkaar een koop hebben gesloten met betrekking tot na te melden
registergoed, welke koop verkoper en koper in dit contract wensen vast te leggen.

KOOP
Verkoper heeft aan koper verkocht, die van verkoper heejR; gekocht:
1. een perceel grond gelegen aan/nabij de Lauriestraat te Schagen, kadastraal bekend gemeente

Schagen sectie E nummer 1116, groot vijfenzestig are tien centiare,

_ 1 _
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2. een gedeelte van een perceel grond aan/nabij de Marijkestraat te Schagen, kadastraal bekend
gemeente Schagen sectie E nummer 2520,

hiema aan te duiden als: "het verkochte".

De omvang van het gedeelte van gemeld perceel 2520 dat is verkocht is aangegeven in het plan
van BBHD architecten d.d. 27-03-2008. De nieuwe kadastrale grenzen worden voor de levering in
overleg tussen verkoper en koper bepaald.

Een perceel grond gelegen tussen de Lauriestraat en de Marijkestraat te Schagen en grenzend aan
het verkochte, kadastraal bekend gemeente Schagen sectie E nummer 1383, groot 61 centiare is
eigendom van de Stichting voor Lager- en Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs te
Schagen behoort thans niet tot het verkochte. Verkoper en koper zuUen in onderling overleg met
de eigenaar nog vaststellen of dit perceel 1383 onderdeel gemaakt lean worden van het verkochte.
Het al dan niet toevoegen van dit perceel aan het verkochte heeft geen invloed op deze
overeenkomst.

I )

BOUW
Koper is voomemens het verkochte te gebruiken voor de realisatie van vier
appartementengebouwen met een onderliggende stallinggarage, totaal omvattende circa 60
parkeerplaatsen en bergingen in de kelder, en elk gebouw onvattende 3 woonappartementen op de
begane grond, 3 woonappartementen op de le verdieping, 3 woonappartementen op de 2e
verdieping, 3 woonappartementen op de 3e verdieping of te wel in totaal 48 woonappartementen,
zoals een en ander reeds in het kader van de tot standkoming van de koop tussen verkoper en
koper door koper is gepresenteerd in een schetsontweip van BBHD Aichitecten, 27-03-2008.

Koper zal bedoeld gebouw voor eigen rekerdng en risico gaan ontwikkelen en realiseren. Koper
zal in verband met de hiema bedoelde sloop en eventuele sanedng de daartoe benodigde
vergunningen aanvragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van koper.

De gronden die na de realisatie van het gebouw niet bij het gebouw behoren of gaan behoren, de
zogenaamde infrastructuur en openbare buitenruimte zuUen vervolgens door koper aan verkoper

, ) worden temggeleverd voor een symbolische koopsom van een euro, kosten koper.

OPSTALLEN. BOUWTERHEM
Verkoper zal zorgdragen dat op het na te melden tijdstip van levering de op het verkochte
bevindende opstallen voUedig zijn gesloopt en afgevoerd en dat vervolgens aan de onbebouwde
grond dan bewerkingen zijn gedaan met het oogmerk op de bebouwing daarvan zodat verkoper op
het tijdstip van levering gronden aan koper levert die dan te kwalificeren zijn als een bouwterrein
in de zia van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Het is koper en verkoper bekend dat de voorwaarde om tot sloop van de opstallen over te kunnen
gaan het vertrek van de huidige gebruiker, GSG-school, naar een nog te reaUseren nieuwe locatie
op de Campus is.

De wijze van slopen, afvoeren en bewerken alsmede bouwrijp malcen dient de voorafgaande
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schriftelijke goedlceuring te hebben van koper zulks in verband met de door koper voorgenomen
bebouwingsactiviteiten.
De sloop komt voUedig voor rekening van koper. Verkoper zai de kosten terzake van de sloop een
op een doorbelasten aan koper. Verkoper zal koper voor de sloop schriftelijke goedkexiring vragen
voor de hieraan verbonden kosten.
Verkoper en koper zuUen derhalve nader overleg hebben over het vorenstaande met betrelcking tot
slopen, afvoeren en bewerken alsmede bouwrijp maken en de daaraan verbonden kosten.

IQ het kader van de koop en de vaststelling van de koopsom is bij de vaststelling van de koopsom
voor de kosten van bouw- en woonrijp maken een stelpost opgenomen van €. 300.000,00 exclusief
BTW voor deze werkzaamheden. Indien deze kosten meer of minder zuUen bedragen dan komen
deze meerkosten ten laste van verkoper en komen deze minderkosten ten gunste van verkoper.

MILIEU
Indien uit onderzoek blijlct dat het verkochte niet of nog niet geschikt is voor het voorgenomen
gebruik dan zal koper voor haar rekening zorgdragen dat het verkochte na overdracht zodanig
gesaneerd wordt dat het verkochte geschikt wordt voor het voorgenomen gebruik.
Onder sanering wordt verstaan alle handelingen in het kader van eventuele grond- en
grondwaterverontreiniging en het verwijderen/afvoeren van verontreinigde grond alsmede
asbesthoudende materialen of andere schadelijke en/of milieuvervuilende materialen.
De kosten verbonden aan het onderzoek, saneren en verwijderen en afvoeren komen voor rekening
van koper.

KOOPSOM
De koopsom bedraagt voor het verkochte € 2.735.231,00, exclusief BTW.
De koopsom is gebaseerd op een overdracht van het verkoohte op de in dit contract omschreven
wijze en op de in artikel 1 lid 1 bedoelde datum.

De koopsom is gebaseerd op de hiervoor bedoelde voorgenomen bouw met als uitgangspunten het
aantal woonappartementsrechten, in casu 48 en de omvang van de gebouwen, zoals aangegeven in
het exploitatieoverzicht d.d. 29 augustus 2008 (financigle onderbouwing project
Laxiriestraat/Julianalaan) dat is opgesteld door koper. In het kader van de koop is bedoeld
overzicht aan verkoper (college van B&W) afgegeven, welk overzicht partijen voldoende bekend
is en daarvan in dit contract geen nadere omschrijving wensen.

De koopsom wordt dus nog verhoogd met de hiervoor bedoelde kosten van slopen en bouwrijp
maken als gemeld in het hoofdstulc: "Opstallen, Bouwterrein" alsmede met de hiema bedoelde
kosten in artikel 1.4.

De koopsom wordt eventueel nog verlaagd indien tengevolge van bezwaarprocedures de
uitgangspunten zoals gepresenteerd in bedoeld schetsontwerp niet worden gehaald. De koopsom
wordt eventueel nog verhoogd indien er meer woningen en/of gebmiksoppervlakte voor een
woonbestemming kunnen worden gerealiseerd.
Deze aanpassing zal dan geschieden middels doorberekening conform het exploitatieoverzicht d.d.
29 augustus 2008. Na doorberekening zal dan het verschil worden verrekend met de koopsom.
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WAARDEVOLLE BOMEN
Koper zal zich inspannen om de op de bijlage aangegeven bomen te laten staan, mits dit de
bedoelde ontwikkeling dit toelaat en geen verstoringen oplevert.
Een overzicht van de waardevoUe bomen d.d. 10-03-2009 inclusief bijbehorende tekening zijn als
bijlage gevoegd bij deze overeenkomst.

AJR.CHEOLOGIE
Koper heeft in overleg met verkoper een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek
laten maken. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van koper.
De kosten van eventuele vervolgonderzoeken alsmede de kosten van eventuele andere gevolgen
komen voUedig voor rekening van verkoper.

ASBEST
De kosten voor het verwijderen van asbest komen voUedig voor rekening van koper. (

( )
OMLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN
De kosten voor het omleggen van eventuele op het bouwterrein aanwezige kabels en leidingen,
weUce noodzakelijk zijn in het kader van de voorgenomen ontwikkeling, komen voor rekening van
verkoper. Het omleggen van deze kabels en leidingen dient te geschieden voor de in artikel 1 lid 1
bedoelde levedngsdatum.

AANBESTEDMG
Verkoper en koper hebben onderzoek gedaan naar een eventuele aanbestedingsplicht en risico's op
staatssteun uit hoofde van de Europese regelgeving met betrekking tot het sluiten van deze
koopovereenlcomst. Verkoper en koper concluderen dat het Europese aanbestedingsrecht en het
staatssteunrecht zich niet verzetten tegen sluiting van deze koopovereenkomst.
Indien echter in een later stadium in rechte komt vast te staan dat dit oordeel bij nader inzien niet
juist is en verkoper wordt gedwongen de koopovereenkomst te ontbinden of anderszins te
beeindigen, dan zullen verkoper en koper met eUcaar in overleg treden met als doel te bezien of de
overeenkomst op voor beide partijen aanvaardbare termen aldus kan worden aangepast of

( j gewijzigd dat zij alsnog in overeenstemming met het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht /
komen en op een wijze waarop recht wordt gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van beide
partijen.

PLA^ISCHADE
De kosten van eventuele planschade procedures alsmede eventuele vergoedingen die in het kader
van planschade dienen te worden voldaan komen voUedig voor rekening van koper.

mSPANMNGSPLICHT
Verkoper en koper hebben over en weer een inspanningsplicht jegens elkaar om zorg te dragen dat
de verkoop van het verkochte en de gebruiksmogelijkheden door koper op de meest gunstige voor
partijen wordt gerealiseerd.

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet krachtens pubUekrechteUjke voorschriften of regelingen op
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de gemeente rastende verplichtingen, c.q. de uitoefening van aan de gemeente toekomende
bevoegdheden, die het maken dat de gemeente besluiten neemt of anderszins handelingen vemcht
die nadelig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. De - voor de uitvoering van deze
overeenlcomst - nadelige uitoefening van bevoegdheden en het anderszins verrichten van - voor de
uitvoering van deze overeenkomst nadelige - handelingen kunnen zijn, inspraakreacties, bezwaren,
bedenkingen en /of zienswijzen van derden, een stellingname of besluiten van andere
overheidsinstanties en /of uitspraken van de bestuursrechter.

FISCALITEIT
Verkoper heeft vervolgens de inhoud van het contract voorgelegd aan EFK Belastingadviseurs met
het verzoek om een fiscale beoordeling te verrichten ter voorkoming van nieuwe bijkomende
kosten.
Uit dit onderzoek is blijkens een schrijven van 2 april 2009 gebleken dat de levering van een btw-
bouwterrein belast is met btw en daardoor kan de koper een beroep doen op een vrijstelling
overdrachtsbelasting.
De (op)levering van de infirastructuurgrond met de in&astmctuur geschiedt vervolgens door koper
aan verkoper voor een euro. Deze (op)levering kan op deze wijze geschieden met een beroep na
goedkeuring op de vrijstelling overdrachtbelasting indien het een kostendelckend plan is. In het
hoofdstulc "Bouw" wordt echter melding gemaakt dat ook de zogenaamde infrastmctuur en
(openbare)buitenniimten door koper aan verkoper worden teruggeleverd voor een symbolische
koopsom van een euro, kosten koper. Deze teruglevering kan niet op deze wijze geschieden
aangezien de btw op de aanlegkosten van deze "zachte"infrastmctuur niet als voorbelasting kan
worden verrekend waardoor bedoelde goedkeuring niet zal worden verleend.

Verkoper en koper zijn ter aanvuUing op het vorenstaande overeengekomen dat op het tijdstip van
overdracht en levering het verkochte door verkoper aan koper zal worden overgedragen en
geleverd, echter met uitzondering van die delen van het verkochte waarop/in door koper na
oplevering de zogenaamde "harde" en "zachte" infrastmctuur zal worden aan/ingebracht.
De koopsom wordt verhoogd met de kosten (tenminste kostprijs) van bedoelde aan/inbreng
infrastmctuur. Op datum overdracht zal verkoper koper factureren voor deze verhoogde koopsom
met 19% btw. Het bedrag van deze verhoging zal door koper worden voldaan middels saldering
met het hiema bedoelde bedrag van aanleg. De btw zal worden voldaan op datum overdracht in
verband met de afdrachtplicht van verkoper.

Verkoper verleent bij deze, onder de opschortende voorwaarde van uitvoering van het onderhavige
koopcontract, opdracht, welke opdracht bij deze door koper, onder deze voorwaarde, wordt
aanvaard om bedoelde aan/inbreng infrastmctuur voor rekening van verkoper te realiseren. De
kosten voor deze realisatie zijn gelijk aan de in de vorige alinea bedoelde verhoging. Na realisatie
zal koper verkoper factureren voor deze kosten met 19% btw. De voldoening zal geschieden
middels de hiervoor bedoelde saldeermethode waarbij de btw voldaan zal worden.

Voorts zijn verkoper en koper overeengekomen dat koper het recht heeft, indien mogelijk, zulks
ter beoordeling van verkoper, om het object niet als btw-bouwterrein opgeleverd te lcrijgen doch
als overdrachtsbelasting object zodat koper in de overdrachtsbelasting kan verkrijgen en
vervolgens het object laat/kan laten splitsen in appartementsrechten en daama als
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overdrachtsbelasting appartementsrechten kan vervreemden. Voorts zal koper dan voor zijn
rekening en risico het object slopen en vervolgens gaan starten met de bouw.

KOOP- en LEVERJNGSBEPALINGEN
De koop is voorts geschied onder de volgende bepalingen:
NOTARJELE AKTE TOT LEVERING
ARTIKELl
1. De voor de overdracht vereiste akte tot levering zal worden gepasseerd ten overstaan van een

van de notarissen van de naamloze vennootschap: Actus Notarissen N.V., Mema te noemen:
"vennootschap", notarissen of een plaatsvervanger, of opvolger (van een) van hen, hiema te
noemen: "notaris", 4 weken nadat:

het verkochte te kwalificeren is als een bouwterrein, en
de bestemming voor het verkochte voor de hiervoor bedoelde bouw onherroepelijk en
definitief is gewijzigd, en
de bouwvergunning voor het verkochte definitief en onherroepelijk is geworden, (

doch uiterlijk 1 juni 2011.
De hiervoor bedoelde bestemming geldt als gewijzigd ten behoeve van de bouw van bedoelde
woningen indien de wijziging van het bestemmingsplan die deze bouw mogelijk maakt
onaantastbaar is via een gerechtelijke procedure.
De hiervoor bedoelde bouwvergunning is definitief en onherroepelijk zodra deze bmikbaar is
voor de bouw voor bedoelde woningen en niet meer aantastbaar is via een gerechtelijke
procedure.

2. Op verzoek van koper zal verkoper het verkochte op datum overdracht en levering geheel of
gedeeltelijk leveren aan een of meer door koper aangewezen/ aan te wijzen derde(n), mits
koper alle voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens verkoper
nakomt.

3. Koper heeft het recht op uitstel van betaling van de koopsom als op het tijdstip van levering
minder dan 70% van de te ontwikkelen appartementen verkocht zijn. De koper zal vanaf dat
moment een rente vergoeden aan verkoper op basis van een 10-jarige BNG geldlening. Het
rentepercentage zal per de eerste van elk kwartaal worden herzien. Uitstel van betaling is voor
maximaal 2 jaar mogelijk, daama dient de koper af te nemen.

4. Zodra de opstaUen gesloopt zijn doch koper nog niet met bouwactiviteiten gaat starten zal de /
grond door verkoper in overleg met koper worden gevlakt en ingezaaid worden met gras en
vervolgens worden onderhouden zodat de grond een net aanzicht heeft. De hieraan verbonden
kosten komen voor rekening van koper.

WAARBORGSOM. BAKKGARAKTIE
ARTIKEL2
Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht binnen 1 maand na
ondertekening van dit contract bij voomoemde notaris te storten een bedrag gelijk aan 10% van de
koopsom. Koper kan desgewenst binnen de hiervoor gestelde termijn bij en ten genoegen van
voomoemde notaris een bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren. De kosten voor deze
bankgarantie komen voor rekening van verkoper en zijn reeds verdisconteerd in de koopsom.
Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en gedurende tenminste een maand na de in
artikel 1 genoemde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, dat de
bank op eerste verzoek van voomoemde notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal
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uitkeren. De gestorte waarborgsom, waarover geen rente wordt vergoed, zal, behoudens het in
artikel 11 bepaalde met de koopsom worden verrekend. Bij niet nalcoming van de bij dit artikel aan
koper opgelegde verplichting is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
BELASTMGEN. KOSTEN
ARTIKEL 3
1. Het verkochte zal op het tijdstip van levering te kwalificeren zijn als een bouwterrein in de zin

van artikel 11, lid 4 van de Wet op Omzetbelasting 1968. De levering geschiedt door een
ondememer in de zin van die wet en daardoor is de levering van rechtswege onderhevig aan
de heffing van omzetbelasting en het bouwterrein is als zodanig nog niet in gebruik genomen.
Koper zal in de alcte tot levering een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting
als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op belastiagen van rechtsverkeer. Het
bepaalde in lid 4 van gemeld artikel 15 (levering beneden kostprijs) is niet van toepassing.
Ihdien desondanks toch overdrachtsbelasting verschuldigd is dan komt deze voor rekening
van verkoper. Als het verkochte wordt geleverd in de sfeer van de overdrachtsbelasting, is de
verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van koper.

2. De kosten tetzake van de akte tot levering, de kadasterkosten en de verschuldigde
omzetbelasting over gemelde kosten lcomen voor rekening van koper.

BETALINg VERREKEKENG
ARTIKEL 4
1. De betaling van de koopsom, de kadasterkosten en ovedge kosten en belastingen en de

verrekening van de eigenaarslasten over het lopende jaar vindt plaats bij de akte tot levering
via de kwaliteitsrekening van de notads.
De eigenaarslasten van het verkochte komen vanaf datum overdracht voor rekening van koper.

2. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen voor het passeren van de akte tot levering
door creditering van de bank- en/of girorekening(en) van de maatschap: Actus Notarissen,
hiema te noemen: "maatschap", per valuta van de dag van het passeren van de akte tot
levering.

3. Uitbetaling van de netto-opbrengst zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit schriftelijk
onderzoek bij de openbare registers is gebleken, dat de levering is geschied zonder
inschrijvingen, weUce bij het passeren van de alcte tot levering niet bekend waren. Verkoper is
ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het passeren en die van het
uitbetalen een of meer werkdagen verstdjken.

FEirELDKE LEVERING. STAAT VAN HET VERKOCHTE
ARTIKEL 5
1. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte zal geschieden in de hiervoor gemelde

staat en toestand.
2. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden bij het passeren van de akte tot

levering. De zorgplicht van verkoper eindigt per het tijdstip van feitelijke levering.
3. Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik als

hiervoor omschreven nodig zijn.
4. Het verkochte zal bij de feitelijke levering ongevorderd, vrij van huur en/of andere

gebruilcsrechten, niet zonder recht of titel in gebruik zijn bij derden en vrij van (vermeende)
aanspraken wegens huurbescherming zijn worden geleverd.

JURJDISCHE LEVERMG
ARTIKEL 6
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1. Verkoper is verplicht koper een recht van eigendom te leveren met alle aanspralcen uit hoofde
van erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve rechten en overige daaraan
verbonden rechten en aanspraken.

2. Verschil tussen de feitelijke en de opgegeven grootte van het verkochte - of in de verdere
omschrijving daarvan - zal verkoper noch koper enig recht verlenen.
Een verschil kan nimmer leiden tot vemietiging van deze koopovereenkomst.

3. Verkoper heeft medegedeeld, dat hem niet bekend is, dat het verkochte is belast uit hoofde
van erfdienstbaarheden als dienend erf en van alle kettingbedingen, kwalitatieve
verplichtingen en overige lasten en beperkingen.
Koper aanvaardt uitdruldcelijk de hiervoor bedoelde lasten en die lasten, welke voor hem uit
de feitelijke situatie kenbaar zijn dan wel voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting
betekenen.

4. Alle aanspraken welke verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden
tegenover derden gaan over op koper per het tijdstip van levering van het verkochte.

GAUAlSniEVERKLARINGEN VERKOPER
ARTIKEL7
Verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde, het navolgende:
1. Hij is op het tijdstip van de juridische levering bevoegd tot levering van het verkochte.
2. Hij zal een recht van eigendom leveren dat:

a. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig aan inkorting, wederinkoop of aan welke
vemietiging ook;

b. niet bezwaard is met hypotheken/pandrechten, beslagen en inschrijvingen daarvan.
3. Hem is betreffende het verkochte of voor het gebied waarin het verkochte is gelegen geen

(lopende adviesaaavraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving
bekend tot/als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet, tot/als beschermd
stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in de Monumentenwet of
Natuurschoonwet of tot/als beschermd stads- of dorpsgezicht of beeldbepalend
monument/pand door de gemecnte of provincie.

4. a. Het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening
aangewezen;

b. het verkochte is niet opgenomen in een aanwijzing dan wel in een voorstel als bedoeld in
de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;

5. Met betrekking tot het verkochte is heden geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure of
arbitrage aanhangig.

Indien een door verkoper gegarandeerde verMaring sub 1 tot en met 5 onjuist is, heeft koper het
recht schadevergoeding te verlangen en overeenkomstig het bepaalde hiema onder het hoofdstuk:
ingebrekestelling/verzuim/ontbindiug/boete, de keuze nakoming dan wel ontbinding van de
koopovereenkomst te vorderen. Zodra echter de levering heeft plaatsgevonden is dit recht,
ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, vervallen.
IKFORMATIEPLICHT VERKOPER, ONDERZOEKSPLICHT KOPER
ARTIKEL 8
Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met betrekking tot het
verkochte die informatie te hebben gegeven, welke naar geldende verkeersopvattingen door hem
ter kermis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten
van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden, welke naar geldende verkeersopvattingen
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tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voorzover deze aan verkoper thans niet
bekend zijn).
ONTBINDENDE VOORWAARDEN
ARTIKEL9
Deze koopovereenlcomst is aangegaan zonder andere ontbindende voorwaarden dan:
a De ontbindende voorwaarde dat koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden indien

op de hiervoor gemelde uiterste datum van overdracht (1 juni 2011) de in artikel 1.1
genoemde voorwaarden nog niet of niet geheel ten genoegen van koper zijn vervuld. Indien
koper van zijn recht gebruik maakt dient hij dat schriftelijk mede te delen aan verkoper onder
opgaaf van reden.
Om een beroep te kunnen doen op het bepaalde in dit lid dient koper:
zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 1 oktober 2009 een principeverzoek in voor een partielc
bestemmingsplan herziening voorzien van een voUedig en bruikbaar voorontwerp
bestemmingsplan (e.e.a. conform de checldist planontwikkeling versie 1-12-2008)
en
voor 1 mei 2010 een volledig ontvankelijke aanvraag om bouwvergmming (tweede fase) voor
de realisatie van het werk, zoals omschreven onder "BOUW", te hebben ingediend.

b. De ontbindende voorwaarde dat wanneer er geen instemming wordt verkregen van het tot
verkoop bevoegde orgaan van verkoper de koop is ontbonden zonder de verplichting tot het
voldoen van enige schadevergoeding over en weer.

c. De ontbindende voorwaarde dat verkoper het recht heeft om de overeenlcomst te ontbinden
wanneer de werkelijke kosten meer dan 125% van de geraamde kosten bedragen, zoals deze
geraamde kosten zijn benoemd en opgenomen in de stelposten voor bouw- en woonrijp
maken. Indien verkoper van zijn recht gebruilc maakt dient hij dat schriftelijk mede te delen
aan koper onder opgaaf van reden.
d. De ontbindende voorwaarde dat verkoper het recht heeft om de overeenkomst te
ontbinden wanneer de bouw van de ndeuwe GSG-school door onvoorziene omstandigheden
geen doorgang kan vinden.

Bij ontbinding anders dan op basis van de in lid b. bedoelde genoemde reden wordt door verkoper
aan koper vergoedt een bedrag van €. 300.000,00, ex BTW. De vergoeding dient binnen 2
maanden na het ontbindingsverzoek te worden voldaan op basis van een alsdan door koper aan
verkoper af te geven factuur.
RISICO-OVERGANG. BESCHADIGING
ARTIKEL 10
1. Het verkochte komt eerst voor risico van koper, zodra de akte tot levering is gepasseerd.
2. Indien het verkochte voor het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen van koper,

geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt beschadigd, is verkoper
verplicht koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en is deze overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat koper in kennis is gesteld, maar in
ieder geval voor de in artikel 1 gemelde datum van levering:
a. koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval

verkoper aan koper zal overdragen het verkochte in de staat waarin het zich alsdan
bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen
koopprijs - alle rechten, weike verkoper ter zake van vorenbedoelde schade, hetzij uit
hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden;
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b. verkoper verldaart de schade voor de in artikel 1 gemelde datum van levering dan wel
binnen vier weken nadat deze is ontstaan voor zijn rekening te zuUen herstellen. De
levering zal alsdan - zo nodig - worden opgeschort tot uiterlijk de dag, volgende op die,
waarop de termijn van vier weken is verstreken. Indien binnen genoemde tennijn het
herstel niet naar behoren plaatsvindt, heeft koper alsnog het recht deze overeenkomst te
ontbinden. Maakt koper geen gebmik van dit recht, dan zal de levering worden
opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld.

MGEBREKESTELLING. VERZIUM, ONTBINDMG. BOETE
ARTIKEL 11
1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst anders dan door niet toerekenbare

tekortkoming (overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij
ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin
van het volgende lid.

2. Indien verkoper of koper, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen
tekortschiet in de nalcomiag van een of meer van zijn verplichtingen is deze partij in verzuim
en heeft de wederpartij de al dan niet subsidiaiie keus tussen:
a. uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is na

afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan
de dag van nakoming een omniddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie pro mille
van de koopprijs; of

b. de overeenkomst door een schriftelijke verldaring voor ontbonden te verklaren en
betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent van de
koopprijs.
Voor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij naast de boete recht op aanvullende
schadevergoeding.

3. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde
schadevergoeding met rente en kosten.

4. Indien omzetbelasting over de boete is verschuldigd is deze daarin begrepen.
SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 12
1. Dit origineel stuk blijft onder bemsting van de notaris, terwijl verkoper en koper een kopie

ontvangen.
2. Verkoper en koper kiezen terzake van de uitvoering van deze koopovereenkomst en haar

gevolgen woonplaats ten kantore van de notaris.
3. Op deze koopovereenlcomst en haar tenuitvoerlegging is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.
4. Overal waar in dit stuk een scbriftelijke kennisgeving of mededeling is voorgeschreven, is een

aangetekende brief met bericht van ontvangst of een deurwaardersexploit vereist.
5. Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Aldus getekend

te Schagen op 7 mei 2009 / te Obdam op 7 mei 2009
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