
GEMEENTE

Datum + agendanummer Onderwerp

Ingekomen brief Mulder Obdam goedkeuring voorstel

betaling verkochte kavels Lauriestraat, Buiskoolstraat en

Regioplein.

M- g- 0,0(9. / Jl 4

Gegevens ingekomen brief Registratienummer B&W advies

Mulder Obdam d.d. 19-07-201 2

W Communicatie CommissieW W

I I Openbaar

I I Gedeeltelijk openbaar

I I Embargo tot (d/j/t)

Niet openbaar

Conform Voor overleg

Voor advies

Ter kennisname

Ter informatie
Bespreken

Afdeling Naam

Medewerker

Adri Ooijevaar

d

Paraaf

Medewerker

A

Paraaf

Afdeling hoofd

Datum -

B&W

04-09-2012

Cie AZM Cie GGZ Gie SLZ Raad OR

Pagina 1 van 2



Prog ram ma :
Markt 1 8/ GSg

Portefeuillehouder:
WethouderJ. Bouwes.

Advies :
1. De afspraken met Mulder Obdam als allonge aan de koopovereenkomsten toevoegen.
2. De afspraken zoals deze in de brief van de gemeente Schagen d.d. 10 juli 2012 zijn verwoord ten

aanzien van facturering en betaling effectueren.

1. Aanleiding
Op 20Juni 2012 is een gesprek geweest met Mulder Obdam Ontwikkeling over de betaling van de
locaties Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat. In het gesprek van 20 juni 201 2 is duidelijk
geworden dat het voor Mulder Obdam Ontwikkeling niet mogelijk was de gemaakte afspraken ten
aanzien van betaling na te komen. Vervolgens is gezocht naar een opiossing die de voor alle partijen
acceptabel is.

2. Doelstelllng
Het innen van de afgesproken verkoopsommen op een wijze die recht doet aan de gemaakte
afspraken, de marktomstandigheden waarbij er geen extra kosten ontstaan voor de gemeente
Schagen.

3. Argumenten
Er blijft een afspraak met vaste data van betaling in plaats van een afhankelijkheid van
verkoopresultaten.
Door de betaling van rente en mogelijk overige kosten door Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. zijn er
voor de gemeente Schagen geen extra kosten verbonden aan het uitstel van de betalingstijdstippen.
Tevens biedt dit voor Mulder Obdam Ontwikkeling de mogelijkheid voor de Lauriestraat een eerste
toren van 10 woningen te bouwen.

4. Communicatie
Mulder Obdam Ontwikkeling wordt van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

5. Behandellng in commissie en raad

Niet van toepassing.

Schagen, 28 augustus 2012

Bijlage(n):

1. Brief gemeente Schagen aan Mulder Obdam d.d. 02-07-201 2
2. Brief gemeente Schagen aan Mulder Obdam d.d. 10-07-201 2
3. Brief Mulder Obdam aan gemeente Schagen d.d. 1 9-07-201 2
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Mulder Obdam Ontwikk
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Postbus 6
1713ZG OBDAM

Datum 10 jul i 2012
Ons kenmerk 1012 - " f ^ S ^
Contact Ir. A.C. Ooijevaar
nnderwerp Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat

j/agen Geen

VERZONDEN ^ H U L I 201Z
Geachte heer Van Vliet,

Op 20junl 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 Buiskooistraat.

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
kwartaal vast te stellen 10-jarige BNG geldlening tot het-momenHvan

Jevering
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

Bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden. Pagina 1 van 3
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VERTROUWEN IS BOUWEN

adier Handelskade 5
1713 HS Obdam

idefoon: 0226-45 6654
lax 0226-45 6645

postadies: PoStbuS 6
1713 ZG Obdam

e-rtiaii: info@mulderobdam.nl
www: mulderobdam.nlMULDER OBDAM

GEMEENTE SCHAGEN
NR:

Gemeente Schagen
T.a.v. de heer ir. A.C. Ooijevaar
Postbus 8
1740AA SCHAGEN

,?BJUL?012ING

CLnr.:
AFP: rro]QC'tM.Bwmm

Obaam, 19]uli2012

Betreft
Behandeld door
Uw ref.
Kenmerk

Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat
N. Trotta
2012-7987
POWRD026598/nt

Geachte heer Ooijevaar,

In aansluiting op uw brief van 10 juli Jl. delen wij u mee dat wij niet alleen van harte akkoord gaan
met uw 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 verfrouwen erop u hiemnee voldoende geTnformeerd te hebben.

Mef vriendelijke groefe;
Mulder Obdam OpJwikkeliTabsB.V.

C.G. var\viief
Algemeen Dire

iban. NL 61 ING B 0658 452576
hic INGBNL2A
kvkhoom 36030297
biwnt.! NL0081.74.891.B01

KEUMERK
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Schagen geen kosten aan verbonden zijn en/of de koopprijs wordt befnvloed
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:

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

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 2015.

Wei verwachten wij van u een tekening waarop deze kavels ondubbeizinnig 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
60120198, d.d. 18-01 -2012, € 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 2012 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 2012. De gemeente zai voor de eerste twee

—-kwartalen-een-aanvullende-faetuur-zenden-voor-deze-rentekosten-z-ijnde-€
^19r326r29 ex6lusief^BTW^Vanaf^l^uli-2012^zaWe^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,
factuumummer 60120627 en Rentevergoeding le en 2e kwartaai 2012,
factuumummer 60120653 per ommegaande betaalt. WiJ hebben nog geen betaling
ontvangen. Wij willen benadrukken dat een tijdige en correcte betaiing 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.

Gaarne 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^ kwartaai 2012. Ik verzoek u hler per ommegaande doch in
ieder geval voor 19 jul i 2012 zorg voor te dragen. Na positieve besluitvorming door
het College van Burgemeester & Wethouders zullen de afspraken als allonge bij de
koopovereenkomsten kunnen worden vastgelegd.

^v - - .

r. A.Qf. Ooijevaar
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Versenddatum: 11-7-2012

Laan 19
1741 EASchagen
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1740 AA Schagen

T (0224) 210 400
F(0224)210 455
I www.schagen.nl
E postbus8@schagen.nl

KvK 37159011

Bank
E.N.G. 28.50.07.467

Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.
t.a.v. de heer C. van Vliet
Postbus 6
1713ZG OBDAM

Datum

0ns kenmerk

Contact

derwerp

Bijlagen

10jul i2012

Ir. A.C. Ooijevaar
Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat
Geen

Ceachte heer Van Vliet,

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

Wij hebben uw voorstel bestudeerd en wij zijn bereld 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
kwartaal vast te stellen 10-jarige BNG geldlening tot het moment van
levering.

4. Eventuele extra (notaris)kosten komen voor rekening van Mulder Obdam
Ontwikkeling B.V.

5. Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. krijgt de gelegenheid om de 20
appartementen van de Lauriestraat van koopwoningen om te zetten in
huurwoningen.

6. 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

Bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden. Pagina 1 van 3
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Schagen geen kosten aan verbonden zijn en/of de koopprijs wordt bemvloed
en Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. de Cemeente 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 Regloplein
(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) '30juni 2012' wijzigen in '1 december 2013'.
" Locatie Buiskoolstraat '30 juni 2012' wijzfgen 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:

• 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.

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
60120198, d.d. 18-01 -2012, € 1.367.616,00 exdusief BTW zullen crediteren en 1
november 2012 een nieuwe factuur zullen sturen. Wei betaalt u vanaf 1 januari
2012 rente over de totale koopsom.

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

vanaf 1 januari 2012 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 2012. De gemeente zai voor de eerste twee
kwartalen een aanvullende factuur zenden voor deze rentekosten zijnde €
19.326,29 exdusief BTW. Vanaf 1 juli 2012 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,
factuumummer 60120627 en Rentevergoeding 1 e en 2e kwartaal 2012,
factuurnummer 60120653 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 besiuitvorming
door het College van Burgemeester & Wethouders. Ik merk op dat besiuitvorming
als hiervoor bedoeld niet eerder zai plaatsvinden nadat voornoemde betalingen in
zijn geheel zijn ontvangen.

Gaarne verzoeken wij u ons uw akkoord met bovenstaand voorstel vastlegging
schriftelijk te bevestigen. Hierna zaI voornoemd voorstel ter besiuitvorming 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
besiuitvorming 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 2012. Ik verzoek u hier per ommegaande doch in
iedergeval voor 19juli 2012 zorg voorte dragen. Na positieve besiuitvorming door
het College van Burgemeester & Wethouders zullen de afspraken als allonge bij de
koopovereenkomsten kunnen worden vastgelegd.

Hoogachtmd
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Verzenddatum: 2-7-2012

Laan 19
1741 EASchagen

Postbus 8
1740 AA Schagen

T (0224) 210 400
F (0224) 210 455
I www.schagen.nl
E postbus8@schagen.nl

KvK 37159011

Bank
B.N.G. 28.50.07.467

Mulder ObdamOntwIkkeling B.V.
t.a.v. de heer CG. van Vliet
Postbus 6
1713ZG OBDAM

2Juli 2012

Ir. A.C. Ooijevaar
Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat
Geen

Datum

0ns kenmerk

Contact

^ derwerp

bijiagen

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 nannens de gemeente Schagen gesproken over de betaiing 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 2012 niet
betwist. Onderstaande facturen zijn derhalve thans opeisbaar verschuldigd. Het
betreft de facturen

•• Verkoop grond Lauriestraat, factuurnummer 60120198, d.d. 18-01 -2012, €
1.367.616,00 exdusief BTW

o Sloopkosten Lauriestraat, factuurnummer 601 20627, d.d. 31-05-201 2, €
64.991,57 exdusief BTW.

« Rentevergoeding le en 2e kwartaai 2012, factuurnummer 60120653 d.d.
1 3-06-2012, € 19.326,29 exdusief BTW

U heeft op basis van uw presentatie d.d. 20-06-2012 toegellcht waarom u
voorshands niet in staat bent tot betaiing van bovenstaande facturen. Ook verwacht
u een knelpunt met de betaiing van de toekomstige fac 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.

Bij beantwoordlng datum en kenmerk van deze brief vermelden. Pagina 1 van 3

MX) #4S'!1'13Bvl



Uw voorstel begrijpen wij als volgt:

Hofpark. Lauriestraat
1. Afname van 14 van de grond (toren 2) bij start bouw (prognose Q4 2012),

overige grond bij 70% verkocht, per fase.
2. Rentevergoeding vanaf 1 januari 2012.
3. Mogelijk 20 appartementen vrije sector huur.

De Groene Schakel. Sportlaan (Regioplein)
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.

Buiskooistraat
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 JVlulder 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 lijkt.

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 60120627 en

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

4. Dat wij over de factuur Verkoop grond Lauriestraat, factuurnummer
60120198 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 10-jarige BNG geldlening tot het moment
dat het gemeentebestuur van Schagen een besluit over uw voorstel heeft
genomen. Dit besluit wordt medio September 2012 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

Ooijevaar
Projectleider Markt 18/Regiuscollege

Pagina 3 van 3




