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Geachte heer Ooijevaar,

In aansluiting op uw brief van 10 juli jl. delen wij u mee dot wij niet alleen van harte akkoord gaan
met vw voorstel, maar u ook dankzeggen voor het door u getoonde vertrouwen in Mulder Obdam.
Gemakshalve ontvangt u bijgaand een kopie van uw brief getekend retour.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groe
Mulder Obdam Op-twikkeliî .V.

C.G. va
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VERZONDEN ^ 1 JULI 201Z
Geachte heer Van Vliet,

Op 20 juni 201 2 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 een voorstel gedaan dat wij in de brief van 2 juli j l . hebben
verwoord.

Wij hebben uw voorstel bestudeerd en wij zijn bereid u op een aantal punten
tegemoet te komen.
Algemene uitgangspunten blijven:

1. De Gemeente Schagen levert de eigendom van de gronden niet eerder dan
op het moment dat Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. betaalt.

2. De momenten van betaling en levering zijn vooraf bepaald.
3. Over het nog niet betaalde deel van de koopsommen wordt door Mulder

Obdam Ontwikkeling B.V. rente betaald op basis de alsdan en vervolgens per
kwadtaal^asJtJte^jtelLenJiJzijarigeJNIi^geldleningjtot^het^momenLvan
levering.
Eventuele extra (notaris)kosten komen voor rekening van Mulder Obdam
Ontwikkeling B.V.
Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. krijgt de gelegenheid om de 20
appartementen van de Lauriestraat van koopwoningen om te zetten in
huurwoningen.
In overleg kunnen wij de wijze van levering van de locaties uitvoeren op de u
gewenste fiscale wijze onder de voorwaarde dat hier voor de gemeente
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Schagen geen kosten aan verbonden zijn en/of de koopprijs wordt bemvloed
en Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. de Gemeente Schagen vrijwaart voor
eventuele naheffingen, boetes of andere claims van de Belastingsdienst
terzake deze door Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. gewenste fiscale
behandeling van de beoogde grondtransacties.

Dit betekent dat in de koopcontracten voor de Buiskoolstraat en Regioplein
(Sportlaan) alle van 1 5 april 2009, ondertekend op 7 mei 2009, de in artikel 1 lid 1
genoemde leveringsdata respectievelijk als volgt wijzigen:

o Locatie Regioplein (Sportlaan) '30 juni 2012' wijzigen in '1 december 2013'.
o Locatie Buiskoolstraat '30 juni 2012' wijzigen in '1 april 2013'.

Voor de locatie Lauriestraat (Hofpark) is September 2011 een gesplitste levering in 2
delen afgesproken. U heeft gevraagd om een gesplitste levering in 4 delen, te weten
per appartementengebouw van 10 woningen.
Wij kunnen instemmen met het principe van een gesplitste levering in 4 delen, te
weten:

o fase 1 (25% van de hoofdsom zijnde€ 683.808): 1 november 2012;
o fase 2 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 201 3;
o fase 3 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 2014;
o fase 4 (25% van de hoofdsom zijnde € 683.808): 1 november 201 5.

Wei verwachten wij van u een tekening waarop deze kavels ondubbelzinnig zijn
vastgelegd. Voorafgaand aan de eerste levering dient het gemeentebestuur van
Schagen deze tekening schriftelijk goed te keuren.
Dit betekent dat wij de factuur Verkoop grond Lauriestraat, factuurnummer
601 201 98, d.d. 1 8-01 -201 2, € 1.367.616,00 exclusief BTW zullen crediteren en 1
november 2012 een nieuwe factuur zullen sturen. Wei betaalt u vanaf 1 januari
201 2 rente over de totale koopsom.

Rentebetalingen
1. De rentebetalingen voor de locatie Lauriestraat (Hofpark) hebben plaats

vanaf 1 januari 201 2 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.

2. Over het reeds gefactureerde deel van de hoofdsom dat nog niet is betaald
en waarvoor nog geen rente in rekening is gebracht wordt door Mulder
Obdam Ontwikkeling rente betaald op de hiervoor onder (1) bepaalde wijze
gerekend vanaf 1 januari 201 2. De gemeente zai voor de eerste twee
kwartalen-een-aanvullende-faetuur-zenden-voor-deze-rentekosten-zijnde-€
1 9.326,29 exclusief BTW. Vanaf 1 juli 201 2 zaI de rente maandelijks plaats
hebben over de gehele koopsom.

3. De rentebetalingen voor de locaties Regioplein (Sportlaan) en Buiskoolstraat
hebben plaats vanaf 1 juli 2012.

4. Facturen worden maandelijks gezonden en betaald binnen 30 dagen. Ten
aanzien van een te late betaling van facturen is de wettelijke rente van
toepassing.
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We hebben 20 juni 2012 afgesproken dat u de facturen Sloopkosten Lauriestraat,
factuurnummer 601 20627 en Rentevergoeding leen 2e kwartaal 2012,
factuurnummer 601 20653 per ommegaande betaalt. Wij hebben nog geen betaling
ontvangen. Wij willen benadrukken dat een tijdige en correcte betaling essentieel is.

Dit voorstel is een en ondeelbaar en is onderworpen aan positieve besluitvorming
door het College van Burgemeester & Wethouders. Ik merk op dat besluitvorming
als hiervoor bedoeld niet eerder zai plaatsvinden nadat voornoemde betalingen in
zijn geheel zijn ontvangen.

Caarne verzoeken wij u ons uw akkoord met bovenstaand voorstel vastlegging
schriftelijk te bevestigen. Hierna zaI voornoemd voorstel ter besluitvorming aan het
College van Burgemeester & Wethouders worden voorgelegd. Op dit punt maak ik
derhalve een nadrukkelijk voorbehoud. Totdat hierover in voornoemde zin is beslist,
kan aan dit voorstel geen enkel recht ontleend worden. Voorts merk ik op dat
besluitvorming door het College van Burgemeester & Wethouders eerst aan de orde
is na ontvangst van de thans nog openstaande facturen sloopkosten Lauriestraat en
rentevergoeding 1 ^ en 2^ kwartaal 201 2. Ik verzoek u hier per ommegaande doch in
ieder geval voor 1 9 juli 201 2 zorg voor te dragen. Na positieve besluitvorming door
het College van Burgemeester & Wethouders zullen de afspraken als allonge bij de
koopovereenkomsten kunnen worden vastgelegd.

r. A.O. Ooijevaar \A
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