
 
B&W 
 
1. Het college besluit in te stemmen met het verder uitwerken van scenario 3 (zie bijlage).  
2. Dit besluit heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Maar de uiteindelijke uitkomst van 

een scenario zal wel financiele gevolgen hebben voor de gemeente. 
3. Het college besluit om de inning van de dwangsom op 1 juli vooralsnog uit te stellen zolang het 

overleg over ontvlechting voortduurt. 
4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt 

dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet 
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. 
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DOEL: Besluitvorming 
 Aan de hand van het collegebesluit van 13 maart 2012 “Exit strategie Fortress” nr. 2012/84360 zijn er 
gesprekken gevoerd met de gemeente, Fortress en de mediatior. Deze gesprekken moeten uitmonden in 
een ontvlechtingsovereenkomst waarmee gemeente Haarlem en Fortress op ordentelijke wijze hun 
relatie beëindigen. Deze overeenkomst leidt ertoe dat de bestaande contracten worden ontbonden, dat 
Fortress zich terugtrekt uit Nieuwe Energie Oudbouw en de nog niet ontwikkelde delen van Nieuwe 
Energie Nieuwbouw waardoor de gemeente weer de regie heeft over de ontwikkeling van het hele 
terrein Nieuwe Energie. 
In de gevoerde overleggen in de periode maart - juni zijn de bestaande contracten geïnventariseerd en de 
wederzijdse rechten en verplichtingen benoemd. Tevens is de waarde die daar aan kan worden 
verbonden bepaald. Om tot een voor beide partijen financieel acceptabele oplossing te komen is er een 
aantal scenario’s opgesteld. Het college stemt in met de uitwerking scenario 3. 
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GEHEIM ex artikel 55 Gemeentewet 
 
Onderwerp: Scenario’s Nieuwe Energie  
Reg. Nummer: 2012/251825 
 
1. Inleiding 
Aan de hand van het collegebesluit van 13 maart 2012 “Exit strategie Fortress” nr. 
2012/84360 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente, Fortress en de mediatior.  
Deze gesprekken moeten uitmonden in een ontvlechtingsovereenkomst waarmee 
gemeente Haarlem en Fortress op ordentelijke wijze hun relatie beëindigen. Deze 
overeenkomst leidt ertoe dat de bestaande contracten worden ontbonden, dat 
Fortress zich terugtrekt uit Nieuwe Energie Oudbouw en de nog niet ontwikkelde 
delen van Nieuwe Energie Nieuwbouw waardoor de gemeente weer de regie heeft 
over de ontwikkeling van het hele terrein Nieuwe Energie. 
In de gevoerde overleggen zijn de bestaande contracten geïnventariseerd en de 
wederzijdse rechten en verplichtingen benoemd. Tevens is de waarde die daar aan 
kan worden verbonden bepaald. Om tot een voor beide partijen financieel 
acceptabele oplossing te komen is er een aantal scenario’s opgesteld. Het college 
stemt in met de uitwerking scenario 3. 
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit in te stemmen met het verder uitwerken van scenario 3 
(zie bijlage).  

2. Dit besluit heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Maar de 
uiteindelijke uitkomst van een scenario zal wel financiele gevolgen hebben 
voor de gemeente. 

3. Het college besluit om de inning van de dwangsom op 1 juli vooralsnog uit 
te stellen zolang het overleg over ontvlechting voortduurt. 

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van 
de gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt 
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent het 
behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken.  

 
3. Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat is te komen tot een ontvlechting van de relatie met Fortress op 
Nieuwe Energie. Voor de gemeente is het van belang de regie terug te nemen op de  
herontwikkeling van Nieuwe Energie binnen de door de Raad vastgestelde kaders. 
Dit streven is in het Coalitie-akkoord vastgelegd.  
 
4. Argumenten 
A. Stand van zaken financieel 
De stand van zaken financieel wordt hieronder op hoofdlijnen weergegeven. 
 
Nieuwe Energie 
- fase 1 van Nieuwe Energie (de bestaande oude en monumentale gebouwen) 

is destijds verworven door Haarlem Energy B.V. voor circa € 1,04 mio en 
kent een hypotheek van € 2,5 mio. De financiering is naar het zich het laat 
aanzien hoger dan de marktwaarde; 

- fase 2 van Nieuwe Energie is deels verworven en bebouwd door Fortress 
(plots 1A parkeerterrein, 1B en 2) en kent een hypotheekwaarde hoger dan de 
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huidige marktwaarde. Het administratiekantoor van fase 1 is eveneens in de 
hypotheek van fase 2 opgenomen (gezien de huurwaarde van dit complex). 

 
Financier van alle gebouwen is Syntrus Achmea. Fase 3+4 (koopsom circa € 4 mio 
excl. rente) zijn nog niet afgenomen door Fortress van de Gemeente Haarlem en 
nog in eigendom bij de gemeente. Nieuwe Energie staat in de entiteit Haarlem 
Energy B.V. dat een dochter is van Maeyveld B.V. (onderdeel van het Fortress 
concern). 
 
Zijlpoort 
Uit het overzicht blijkt de onderstaande vordering van de Gemeente Haarlem op 
Fortress: 
- resterende vordering BTW : € 2,1 mio; 
- betwiste rentvordering   : €-0,4 mio (claim Fortress); 
- projectresultaat   : € 2,7 mio; 
- totaal  afgerond  : € 4,4 mio. 
Dit betreft een vordering; het eigendom van de panden in Zijlpoort is reeds 
overgedragen aan de gemeente. 
 
B. Belangen van partijen 
Ten aanzien van het dossier Nieuwe Energie zijn er op hoofdlijnen de volgende 
belangen van partijen: 
 
Fortress: 
- goede relatie met financier Syntrus Achmea behouden (van belang vanwege 

meerdere dossiers met deze en andere financiers); 
- voorkomen faillissement Maeyveld B.V. (niet goed voor relatie met 

financiers); 
- beëindigen werkzaamheden ontwikkeling in Haarlem (deze kosten veel tijd 

en aandacht van het management, beheer en juristen en daar staan geen 
opbrengsten tegenover) behoudens behoud van de plots 1B+2 (Solar en 
Synergie, dit is de gerealiseerde nieuwbouw in fase 2); 

- reduceren vordering van de Gemeente Haarlem. 
 
Gemeente Haarlem: 
- alleen belang bij fase 1 en fase 2 plots 1A parkeerterrein+3+4 (nog niet 

uitgegeven en niet bebouwde plots); de reeds bebouwde en verhuurde plots 
1B+2 (de gerealiseerde en verhuurde nieuwbouw) kunnen bij Fortress 
blijven; 

-         innen vordering Zijlpoort / geen nieuwe betalingen aan Fortress (politiek 
          gevoelig); 
- ontvlechten contracten met Fortress (politiek belang); 
- ontwikkeling Nieuwe Energie binnen door de Raad gestelde kaders.  
- voorkomen van verder verval van gemeentelijke en Rijksmonumenten. 
- voortzetten van de huidige functies in Lichtfabriek en Nieuwe Vide. 
- deskundig beheer van het industrieel erfgoed en de openbare ruimte. 
 
Uit de belangen van partijen blijkt dat beide partijen hetzelfde willen: ontvlechten 
van fase 1 en fase 2 plots 1A+3+4. De ontvlechting kent vooral een link met de 
financier Syntrus Achmea. De financiering (hypotheek) van zowel fase 1 als fase 2 
is naar verwachting hoger dan de marktwaarde. 
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C. Scenario’s 
Overname van Nieuwe Energie fase 1 en fase 2 plot 1A (hierna ‘NE’) door de 
Gemeente Haarlem van Fortress is mogelijk op basis van: 
 
1.       Hypotheek = koopsom NE en kwijtschelden overige schulden 
 In dit scenario koopt de gemeente NE tegen de hypotheekwaarde van de bank 

(€ 2,5 mio) en boekt de overige vorderingen op Zijlpoort op Fortress af; 
2.       Gemeente koopt NE met gesloten beurs en kwijtschelden overige schulden 
 In dit scenario koopt de gemeente NE voor € 0 en boekt de overige 

vorderingen op Zijlpoort op Fortress af; 
3.      Terugkoop NE/afboeken rente 
 In dit scenario koopt de gemeente NE voor de oorspronkelijke koopsom (€ 

1,04 mio) en boekt de rentevordering van € 2,7 mio af, de BTW vordering 
blijft (betaling ineens of aflossingsschema). Dit is overeenkomstig de 
voorwaarden uit het koopcontract van Fase 1. Eventueel kan een winstdeling 
bij doorverkoop van NE worden meegenomen. 

4.      Terugkoop NE/behoudt vorderingen  
 In dit scenario koopt de gemeente NE voor de oorspronkelijke koopsom (€ 

1,04 mio) en behoudt de overige vorderingen. 
5.       Faillissement NE 
 In dit scenario wordt het faillissement van Haarlem Energy bewerkstelligd 

middels de dwangsom en/of de openstaande vorderingen voor Zijlpoort 
waarvoor Haarlem Energy mede borg staat. 

6. Niets doen; routering huur de Lichtfabriek naar derde 
 In dit scenario worden de huurpenningen van de Lichtfabriek overgedragen 

aan een derde (bijvoorbeeld Boei) die daarmee de locatie verbetert. Voor het 
overige verandert er niets (Fortress blijft eigenaar NE, gemeente houdt 
vorderingen). 

 Fortress zal in dit scenario trachten te verkopen. Derhalve verdwijnt de regie 
tenzij daarover afspraken worden gemaakt. Dwangsom blijft in dit scenario 
wel van kracht ten nadele van Fortress. 

 
D. Beoordeling scenario’s. 
 
Hierna volgt beknopt een beoordeling van de scenario’s. 
 
Aspecten die partijen delen zijn: 
- behoud vordering BTW vordering Zijlpoort  € 2,10 mio  
 (afboeken is politiek niet haalbaar); 
- terugkoop tegen oorspronkelijke koopsom van € 1,04 mio  
 (= vanuit contract grondaankoop logisch); 
- bij renovatie van de Lichtfabriek is een huurstroom van circa € 200.000,- 

excl. BTW per jaar mogelijk voor de Lichtfabriek; dit maakt een rendabele 
investering mogelijk maar er zijn nog wel aanzienlijke investeringen nodig;  

- positie banken die bij Fortress op de ‘achtergrond’ sterk meesturen. 
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- Scenario’s 1+2 niet wenselijk voor de gemeente en financier 
Scenario’s 1+2 zijn zeer ongunstig voor de gemeente (politiek niet goed te 
verkopen dat de BTW vordering afgeboekt wordt) en scenario 2 is niet acceptabel 
voor de bank (afboeken hele hypotheek wordt niet haalbaar geacht).  
 
- Scenario 3 terugkoop en behoud BTW-vordering, lijkt kansrijk maar nog 
onzeker bij Fortress 
Scenario 3 lijkt acceptabel voor partijen.  
Dit scenario gaat uit van: 
- aankoop NE tegen de oorspronkelijke grondwaarde (€ 1,04 mio); de bank 

krijgt dit bedrag op de totale vordering van € 2,5 mio en moet derhalve fors 
afboeken. Fortress krijgt het hierdoor moeilijk bij haar financiers; 

- betaling ineens (waarschijnlijk niet mogelijk) of aflossingsschema van 
betaling in termijnen voor de BTW vordering (€ 2,1 mio); 

- optioneel: een winstdelingsregeling Fortress-gemeente bij doorverkoop 
binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2 jaar). Bijvoorbeeld  bij 
eventuele doorverkoop aan een derde binnen 2 jaar meeropbrengst > € 1,04 
mio deze meeropbrengst elk voor 50% te verdelen*. 

*Dit is een incentive; geen van de partijen is gebaat bij een overhaaste verkoop aan 
een derde. Een optimale opbrengst wordt behaald als je niet met de rug tegen de 
muur staat.  
 
Dit alternatief vereist goedkeuring van de financier (moet immers fors afboeken) en 
lijkt vooralsnog voor Fortress onwenselijk. Kennelijk wordt de druk van de bank 
intern te hoog geacht (betekent mogelijk meer zekerheden stellen door Fortress 
en/of haar aandeelhouders). Als aanvulling op scenario 3 is het mogelijk een 
winstdelingsregeling mee te nemen bij doorverkoop. Bij eventuele verkoop is een 
meeropbrengst wellicht te realiseren. Doorverkoop vergt echter tijd (bij tijdsdruk 
minder kans op een goede opbrengst en meer complicaties) en partijen moeten 
elkaar zien te vinden in een koper en koopprijs.  
Het is niet verstandig vroegtijdig een derde (zoals Boei) bij het overleg te betrekken 
anders dan voor gerichte en niet discutabele taken (zoals het opknappen van de 
Lichtfabriek en het innen van de huurpenningen daarvan) waarbij partijen 
opdrachtgever blijven; de complexiteit wordt groter bij een drie partijen 
overeenkomst (derde die mee moet/wil beslissen) en het vertroebelt de feitelijke 
discussiepunten waardoor oplossingen niet dichterbij komen. Daarnaast kan bij 
eigen gebruik een conflict met EU regelgeving ontstaan door één op één met een 
partij in zee te gaan. 
 
- Scenario 4 terugkoop/behoud vorderingen, waarschijnlijk niet acceptabel 
voor Fortress 
Scenario 4 is waarschijnlijk onacceptabel voor Fortress (geeft aan daarin geen enkel 
voordeel te zien / faillissement dan meest waarschijnlijke optie).  
 
- Scenario 5 faillissement financieel onaantrekkelijk en regie kwijt 
Een faillissement van Haarlem Energy betekent dat de herontwikkeling van Nieuwe 
Energy voor lange tijd stil ligt. Er ligt een risico dat de gebouwen en gronden van 
fase 1 in delen verkocht worden aan verschillende schuldeisers. Regie is dan niet 
meer mogelijk, maar ook moet gevreesd worden voor het voortbestaan van de 
Lichtfabriek. Een faillissement van deze partij zal toegeschreven worden aan het 
falen van de gemeente. Een faillissement is voor de Gemeente Haarlem niet  
gunstig, omdat NE dan door de curator wordt verkocht en bij een niet nader te 
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benoemen derde partij wordt verkocht (regie kwijt). Daarnaast worden de 
vorderingen mogelijk minder goed inbaar (concurrente vorderingen).  
 
- Scenario 6 niets doen / andere route huur Lichtfabriek + opknappen 
Scenario 6 lost het probleem van de Lichtfabriek op korte termijn wel op, maar de 
structurele problemen op het terrein worden niet aangepakt. Fortress blijft 
eigenaar/ontwikkelaar van NE. Fortress zal graag willen verkopen: verkoop aan een 
derde is mogelijk en kan het financiële probleem van Fortress verlichten. De regie 
is daarmee minder sterk tenzij daar afspraken over worden gemaakt. Herstel van het 
overige industrieel erfgoed is dan niet gegarandeerd en gemeente en Fortress 
houden een juridisch conflict over de opgelegde Last onder Dwangsom. Fortress is 
immers niet in staat de onder de last opgelegde maatregelen uit te voeren.  
  
5. Kanttekeningen 
Uiteindelijk zullen alle scenario’s financiële consequenties hebben voor de 
gemeente. De financiële consequenties staan in de bijlage benoemd met de voor- en 
nadelen op hoofdlijnen.  
Scenario 3 lijkt de meest kansrijke optie. Indien dit scenario niet door Fortress 
wordt geaccepteerd, dan vervallen we hoogstwaarschijnlijk in scenario 5 
(faillissement) of 6 (niets doen en Lichtfabriek laten opknappen).   
 
6. Uitvoering 
De uitvoering is er nu op gericht om scenario 3 verder uit te werken en te komen tot 
een financiële afspraak en een ontvlechtingsovereenkomst, die ertoe leidt dat de 
bestaande contracten worden ontbonden. 
 
Met betrekking tot de dwangsom, heeft het college in maart 2012 besloten tot het 
verlengen van de begunstigingstermijn met 3 maanden tot 1 juli 2012. Dit betekent 
dat de eerste tranche van de dwangsom op 1 juli wordt verbeurd als Fortress op dat 
moment nog niet de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. Vanwege het feit dat 
we momenteel nog in overleg zijn met Fortress over de ontvlechting op Nieuwe 
Energie, zal het college vooralsnog niet overgaan tot inning van de dwangsom die 
op 1 juli a.s. wordt verbeurd.     
 
7. Bijlagen 
Bijlage : Overzicht scenario’s Nieuwe Energie 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
de secretaris      de burgemeester 
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