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Geachte heer Van Vliet,

Op 20juni 2012 hebben u, de heer van Langen en de heer Schrauwers namens
Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. met de heer Westerink, de heer Bouwes en de
heer Ooijevaar namens de gemeente Schagen gesproken over de betaling facturen
betreffende de Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat.

U heeft aangegeven dat u de afspraken uit de koopovereenkomsten en de in
September 2011 gemaakte afspraken zoals verwoord in de reactie op voorstel
gefaseerde afname grond Hofpark respecteert.
Daarnaast heeft u aangegeven dat u de facturen die de gemeente Schagen heeft
gezonden op basis van de overeenkomsten en afspraken uit September 201 2 niet
betwist. Onderstaande facturen zijn derhalve thans opeisbaar verschuldigd. Het
betreft de facturen

» Verkoop grond Lauriestraat, factuurnummer 601 201 98, d.d. 1 8-01 -201 2, €
1.367.61 6,00 exclusief BTW

<» Sloopkosten Lauriestraat, factuurnummer 601 20627, d.d. 31 -05-201 2, €
64.991,57 exclusief BTW.

8 Rentevergoeding le en 2e kwartaal 2012, factuurnummer 60120653 d.d.
1 3-06-201 2, € 1 9.326,29 exclusief BTW

U heeft op basis van uw presentatie d.d. 20-06-201 2 toegelicht waarom u
voorshands niet in staat bent tot betaling van bovenstaande facturen. Ook verwacht
u een knelpunt met de betaling van de toekomstige facturen. Omdat u de bestaande
contractuele afspraken en voorwaarden niet betwist hebt u een voorstel gedaan
deze afspraken op onderdelen te wijzigen, teneinde u zodoende in staat te stellen
uw verplichtingen in de toekomst alsnog na te komen.
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Uw voorstel begrijpen wij a!s volgt:

Hofpark, Lauriestraat
1. Afname van ]4 van de grond (toren 2) bij start bouw (prognose Q4 201 2),

overige grond bij 70% verkocht, per fase.
2. Rentevergoeding vanaf 1 januari 201 2.
3. Mogelijk 20 appartementen vrije sector huur.

De Groene Schakel. Sportlaan (Reqioplein)
1. Afname en leverinq bij 70% verkocht en onaantastbare

omgevingsvergunning.
2. Rentevergoeding vanaf 1 maart2013.
3. Aanpassing bestemming gezondheidscentrum indien geen afname.
4. Koopwoningen wijkcentrum levering in OVB.

Buiskoolstraat
1. Afname (A-B-C Levering) bij transport per kavel. Levering in OVB.
2. Rentevergoeding vanaf 1 maart2013.

Alqemeen
Voordeel fiscaal gunstige levering ten gunste van Mulder Obdam.

In de toelichting heeft u aangegeven dat u maandelijks achteraf rentebetalingen wil
doen, waarbij tussen Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. en de gemeente Schagen een
gelijk rentepercentage wordt gehanteerd als het rentepercentage dat de gemeente
Schagen moet betalen voor de financiering van de benodigde reserve als gevolg van
het niet ontvangen van de hoofdsommen.
Bovendien heeft u aangegeven dat u zult onderzoeken weike zekerheden u de
gemeente Schagen kunt bieden.

Ten aanzien van Hofpark is door de gemeente Schagen aangegeven dat een
wijziging van koop- naar huurwoningen geen bezwaar lijki.

In het overleg zijn, naar aanleiding van uw voorstel, de volgende afspraken
gemaakt:

1. Wij nemen uw voorstel in overweging.
2. U geeft op korte termijn aan weIke zekerheden u kunt bieden.
3. Dat u de facturen Sloopkosten Lauriestraat, factuurnummer 601 20627 en

Rentevergoeding le en 2e kwartaal 2012, factuurnummer 60120653 per
ommegaande betaalt.

4. Dat wij over de factuur Verkoop grond Lauriestraat, factuurnummer
601 201 98 rente in rekening zullen brengen. Als rentepercentage wordt het
rentepercentage basis van een 10-jarige BNG geldlening gehanteerd. Een
factuur voor deze rente zullen wij sturen.

5. Dat vanaf dit moment over de hoofdsom maandelijks rente in rekening
wordt gebracht op basis van een 1 0-jarige BNG geldlening tot het moment
dat het gemeentebestuur van Schagen een besluit over uw voorstel heeft
genomen. Dit besluit wordt medio September 201 2 verwacht.

6. Wij zullen ons inspannen om de beoordeling van uw voorstel door het
bestuur viot af te handelen.
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7. De uitkomst van de nieuwe afspraken zullen, bij akkoord, in een allonge bij
de betreffende koopovereenkomst worden vastgelegd

Gaarne verzoeken ik u mij uw akkoord met bovenstaande vastlegging schriftelijk te
bevestigen, opdat wij op korte termijn voortgang kunnen boeken in het
besluitvormingsproces.

Hoogacht

Poijevaar
Projectleider Markt 1 8/Regiuscollege
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