
 

 
Besluitpunten B&W 
 
1. Het college besluit de ingezette lijn te bevestigen en voort te zetten. 
2. Het college besluit dat het eventueel sluiten van overeenkomsten en/of transacties met derden en/of 

eventueel met de curatoren indien het tot een faillissement komt van een Fortress BV, eerst ter 
besluitvorming zal worden aangeboden aan het college.   

3. Het college besluit dat een eventueel voorstel voor een Hoofdlijnenakkoord met Fortress, eerst ter 
besluitvorming zal worden aangeboden aan het college.  

4. Geheimhouding op grond van economische en/of financiele belangen van de gemeente wordt dit 
besluit vooralsnog 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 
  
Advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann heeft namens de gemeente op 30 juli 2013 conservatoir 
beslag gelegd op het vastgoed, bankrekeningen en huurstromen van Haarlem Energy BV en Maeyveld 
BV (beide onderdeel van Fortress). Dit omdat beide  in verzuim zijn met betrekking tot nakoming van 
hun contractuele verplichtingen tot afname van de gronden fase 3 en 4 Nieuwe Energie en omdat zij niet 
binnen de gestelde termijn de opgelegde dwangsommen met betrekking tot restauratie van de oudbouw 
hebben betaald. Met de beslaglegging wordt de druk maximaal opgevoerd, die ertoe moet leiden dat 
Fortress met een conveniërende oplossing komt op de dossiers Nieuwe Energie en Zijlpoort, zoals 
afspraken met SNS, Syntrus Achmea en/of Argo (de Vlieger).  
 
Nu Fortress op 19 september niet heeft voldaan aan door de gemeente gestelde eisen kan het college 
besluiten de deurwaarder instructie te geven om het executoriaal beslag over te betekenen aan Syntrus 
Achmea, waarna de executiefase van Nieuwe Energie zal aanvangen. 



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres Klein Heiligland 84, Haarlem 
www.haarlem.nl 

 

1. Inleiding 
Advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann heeft namens de gemeente op 30 juli 
2013 conservatoir beslag gelegd op het vastgoed, bankrekeningen en huurstromen 
van Haarlem Energy BV en Maeyveld BV (beide onderdeel van Fortress). Dit 
omdat beide  in verzuim zijn met betrekking tot nakoming van hun contractuele 
verplichtingen tot afname van de gronden fase 3 en 4 Nieuwe Energie en omdat zij 
niet binnen de gestelde termijn de opgelegde dwangsommen met betrekking tot 
restauratie van de oudbouw hebben betaald. Met de beslaglegging wordt de 
druk maximaal opgevoerd, die ertoe moet leiden dat Fortress met een 
conveniërende oplossing komt op de dossiers Nieuwe Energie en Zijlpoort, zoals 
afspraken met SNS, Syntrus Achmea en/of Argo (de Vlieger).  
 
Het conservatoir beslag inzake de eerste twee verbeurde dwangsommen is 
inmiddels omgezet in executoriaal beslag. Het beslag is vooralsnog niet 
overbetekend aan hypotheekhouder Syntrus Achmea. Fortress diende uiterlijk 19 
september 2013 op de door de gemeente gestelde eisen een positief antwoord te 
geven. Op 19 september is inderdaad een brief binnengekomen van de advocaat van 
Fortress, maar Fortress geeft aan niet aan onze voorwaarden te kunnen voldoen. Nu 
Fortress niet heeft voldaan aan door de gemeente gestelde eisen kan het college 
besluiten de deurwaarder instructie te geven om het executoriaal beslag over te 
betekenen aan Syntrus Achmea, waarna de executiefase van Nieuwe Energie zal 
aanvangen. Het minnelijk overleg met Fortress en de heer De Vlieger zal dan 
definitief worden gestaakt. Alle dwangsommen blijven sowieso gehandhaafd en de 
gemeente zal ook na de executie direct de nieuwe eigenaar aanschrijven met nieuwe 
dwangsombeschikkingen. 
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2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit de ingezette lijn te bevestigen en voort te zetten. 
2. Het college besluit wethouder Cassee te machtigen om hierin naar bevind van 
zaken te handelen. 
3. Het college besluit dat het eventueel sluiten van overeenkomsten en/of transacties 
met derden en/of eventueel met de curatoren indien het tot een faillissement komt 
van een Fortress BV, eerst ter besluitvorming zal worden aangeboden aan het 
college.   
4. Het college besluit dat een eventueel voorstel voor een Hoofdlijnenakkoord met 
Fortress, eerst ter besluitvorming zal worden aangeboden aan het college.  
5. Geheimhouding op grond van economische en/of financiele belangen van de 
gemeente wordt dit besluit vooralsnog 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 en voldoening van de vorderingen op project Zijlpoort.  
 
4. Argumenten 
De gemeente Haarlem heeft de invorderingsbeschikkingen voor dwangsom 1 en 2, 
ad EUR 200.000,-- en EUR 300.000,-- genomen. Omdat Haarlem Energy B.V. niet 
binnen de gestelde termijn tot betaling is overgegaan, heeft de gemeente een 
deurwaarder ingeschakeld om een exploot van een dwangbevel tot betaling van 
dwangsom 1 en 2 uit te brengen. De gemeente kan datzelfde doen met dwangsom 3 
zodra daarvoor invorderingsbesluiten zijn genomen en de betalingstermijnen 
daarvan zijn verstreken.  
 
Het dwangbevel voor dwangsom 1 en 2 levert een executoriale titel op, hetgeen 
betekent dat de gemeente de dwangsommen kan uitwinnen. Er is inmiddels op 9 
september 2013 executoriaal beslag gelegd op de gebouwen Nieuwe Energie 
(oudbouw) van Fortress.   
 
De rechtbank heeft op 3 september 2013 uitspraak gedaan over de rechtmatigheid 
van de door de gemeente aan Haarlem Energy B.V. opgelegde dwangsommen in 
het kader van achterstallig onderhoud en herstel van de oudbouw. Het beroep van 
Fortress is ongegrond verklaard en de gemeente is derhalve in het gelijk gesteld. 
 
Vanwege het feit dat Haarlem Energy en Maeyveld nog steeds in verzuim zijn van 
de nakoming van hun contractuele verplichtingen tot het afnemen van de gronden 
Fase 3 en Fase 4 Nieuwe Energie en de realisatie van de opstallen daarop, heeft de 
gemeente ook om deze reden conservatoir beslag gelegd.  
 
Met de beslagen wordt druk gezet die ertoe moet leiden dat Fortress met een voor 
de gemeente Haarlem conveniërende oplossing komt, zoals afspraken met SNS, 
Syntrus Achmea en/of Argo.  
 
De beslagen zijn gelegd op de onroerende zaken op naam van Haarlem Energy, de 
bankrekeningen van Haarlem Energy en Maeyveld en de huurpenningen van een 
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aantal huurders van De Nieuwe Energie. Het executoriaal beslag is voor een bedrag 
van EUR 500.000,-, zijnde de hoogte van dwangsom 1 en 2 gelegd op de percelen 
grond met opstallen die de oudbouw vormen.  
 
De bankrekeningen van Haarlem Energy en Maeyveld maken wel onderdeel uit van 
het conservatoir beslag. Dat is tevens gelegd op de reeds gerealiseerde nieuwbouw 
(fase 1 en 2) die geen onderdeel uitmaken van de oudbouw. Voor het conservatoir 
beslag is verlof van de President van de rechtbank verkregen op 30 juli 2013. Het 
conservatoir beslag is bij Haarlem Energy gelegd voor een bedrag van tenminste de 
koopprijs van Fase 3 en Fase 4, de boete vanwege niet nakoming en de niet betaalde 
huurpenningen ( EUR 3.989.247 + EUR 398.924,7 +EUR 33.000 = EUR 
4.421.171) en voor wat betreft Maeyveld voor EUR 2.500.000 vanwege de boete 
voor het niet bouwen van de parkeergarage. De bedragen zijn verhoogd met de 
gebruikelijke percentages voor kosten. 
 
Als gevolg van de beslagleggingen zijn er besprekingen gevoerd tussen Fortress, 
Argo Media (De Vlieger), Syntrus Achmea en de gemeente Haarlem op 14 augustus 
en 21 augustus 2013. De gemeente hanteert een hele duidelijke lijn in deze 
besprekingen; de gemeente wenst tot een finaal afscheid te komen van Fortress in 
de dossiers Nieuwe Energie en Zijlpoort. Daarbij gelden voor de gemeente de 
volgende uitgangspunten: 
 
1. Behoud en renovatie van de bestaande opstallen op Nieuwe Energie; 
2. Ontvangst van minimaal € 2.500.000 op alle vorderingen die de gemeente 

op Fortress heeft inzake Zijlpoort.  
3. Fortress (Postkantoor Raaks BV) dient haar vorderingen (EUR 200.000,-) 

aan aannemer van Wijnen te voldoen inzake Zijlpoort. Het project dreigt 
door deze wanbetalingen te stagneren.  

4. Nieuwe afspraken maken over de herontwikkeling van Nieuwe Energie. 
  
5. Financiën 
De beslaglegging wordt mogelijk vervolgd met het aanvragen van faillissement. 
De gemeente oefent met het aanvragen van faillissement van één of meerdere 
Fortress-entiteiten maximale druk uit, zowel financieel, maar ook publicitair. Het 
dreigen ermee kan betekenen dat er actie wordt uitgelokt. Dit kan in positieve zin 
zijn, namelijk dat Fortress de gemeente conveniërende oplossingen gaat aandragen 
en/of afstand doet van posities. Als de dreigementen echter moeten worden 
doorgezet, dan hebben de faillissementen ook financiële gevolgen voor de 
gemeente. In faillissement zal een groot deel van de vorderingen niet meer kunnen 
worden ingeroepen omdat deze niet preferent zijn en niet met zekerheden zijn 
afgedekt. In faillissement krijgt de gemeente in de betrokken projecten te maken 
met curatoren die het belang van de gemeenschappelijke schuldeisers dienen, 
waaronder de gemeente.  
Op grond van onderzoek van advocaat CMS Derks Star en Busmann wordt gesteld 
dat het niet opportuun is om Postkantoor Raaks BV en de daar betrokken Fortress 
entiteiten te laten failleren. Immers, Fortress zal daartegen aanvoeren dat de 
verschuldigde bedragen eerst bij de oplevering opeisbaar zijn. De gemeente houdt 
daarnaast bij faillissement slechts een concurrente vordering (reeds geleden schade 
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voor de gemeente) in faillissement over die niet betaald kan/zal worden. Een 
betalingsregeling ligt daar mee voor de hand. 
 
Ten aanzien van Haarlem Energy BV geldt dat de gemeente het project wil vlot 
trekken, maar niet alle posities in eigendom heeft. Daarnaast zijn de opeisbare 
vorderingen niet direct als een (omvangrijke) schadepost voor de gemeente te 
beschouwen, nu deze veelal bestaan uit contractuele boetes en een dwangsom (met 
uitzondering van later te lijden verlies op verkoop van de gronden aan derden). 
Voor dit project ligt het meer in de rede om de schuldenaar te confronteren met 
mogelijk faillissement om daarmee de gewenste reacties uit te lokken. Lukt dit niet, 
dan zal faillissement vermoedelijk wel tot het gewenste resultaat leiden, waarbij 
incasseren van de opeisbare vordering illusoir is, maar dat is op dit moment ook al 
het geval. 
 
6. Kanttekeningen 
De faillissementsaanvragen zullen ook publicitair de nodige aandacht krijgen. De 
gemeente kan worden verweten mee te werken aan, zelfs voorop te lopen bij het 
laten failleren van een partij. De betrokken projecten komen daarmee onder de 
aandacht van de (lokale) media. Echter, de gemeente kan met het aanvragen van 
faillissement juist ook als daadkrachtig aangemerkt worden.  
 
7. Uitvoering 
Indien Fortress uiterlijk op 19 september 2013 niet voldoet aan de door de gemeente 
gestelde voorwaarden om tot een hoofdlijnenakkoord te komen, dan zal het college 
een besluit moeten nemen om het executoriaal beslag door te zetten of niet. Op het 
moment dat wij het laten betekenen bij de bank (Syntrus Achmea), dan zal zij de 
executie moeten uitvoeren door middel van verkoop van de panden via een 
veilingtraject. De verwachting is dat dit in de huidige markt (zeer) weinig op zal 
brengen.   
 
De gevolgen van een faillissement van Nieuwe Energie BV en Postkantoor Raaks 
BV zijn in de bijlage verder uiteengezet. 
 
 
Bijlage 1: Overzicht vorderingen en gevolgen faillissement. 
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1. 

 
Welke overeenkomsten 
zijn er en wie zijn de 
contractspartijen? 

 
Koopovereenkomst van 5 april 2002: 
- Gemeente Haarlem (verkoper) 
- Imca Vastgoed B.V. (thans Maeyveld B.V.) 
- Haarlem Energy B.V. (koper) 
 

 
Ontwikkelingsovereenkomst van 12 juli 2007 
- Gemeente Haarlem 
- Postkantoor Raaks B.V. (ontwikkelaar) 
 
 
Koopovereenkomst van 14 november 2008 
- Gemeente Haarlem (koper) 
- Postkantoor Raaks B.V. (verkoper) 
 
 
Hypotheekakte van 14 november 2008 
- Gemeente Haarlem (hypotheekhouder) 
- Postkantoor Raaks B.V. (hypotheekgever) 
[doorgehaald bij leveringsakte 1 augustus 2011] 
 
 
Wijzigingsovereenkomst van 20 januari 2010 
- Gemeente Haarlem  
- Postkantoor Raaks B.V. 
 

 
Koopovereenkomst van 28 februari 2006: 
- Gemeente Haarlem (verkoper) 
- Maeyveld B.V. (hoofdelijke verbondenheid voor artikel 8) 
- Haarlem Energy B.V. (koper) 

 

 
Borgstelling van 20 januari 2010 
- Gemeente Haarlem 
- Haarlem Energy B.V. (borg) 
- Fortress Vastgoed XX B.V. (borg) 
 
 
Pandakte van 20 januari 2010 
- Gemeente Haarlem (pandhouder) 
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- Postkantoor Raaks B.V. (pandgever) 
 

 
Huurovereenkomst van 1 januari 2008 
- Gemeente Haarlem (verhuurder) 
- Fortress Projectontwikkeling B.V. (thans Maeyveld B.V., 
huurder) 
 
 

 
Allonge op de ontwikkelingsovereenkomst en koopovereenkomst 
van 22 juli 2011 
- Gemeente Haarlem 
- Postkantoor Raaks B.V. 
 
 
Step-in overeenkomst van 22 juli 2011 
- Gemeente Haarlem 
- Postkantoor Raaks B.V. 
- Van Wijnen Heerhugowaard B.V. 
 
 
Overeenkomst van cessie van 22 juli 2011 
- Gemeente Haarlem (cessionaris) 
- Postkantoor Raaks B.V. (cedent) 
- Van Wijnen Heerhugowaard B.V. 
 
 
Concerngarantie van juli 2011 
- Van Wijnen Groep N.V. (garant) 
- Postkantoor Raaks B.V. 
- (Gemeente Haarlem middels step-in overeenkomst) 
 
 
Akte vestiging opstalrecht 1 augustus 2011 
- Postkantoor Raaks B.V. 
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- KPN B.V. 
- Gemeente Haarlem 
 
 
Leveringsakte van 1 augustus 2011 
- Postkantoor Raaks B.V. (verkoper) 
- Gemeente Haarlem (koper) 
 
 

 
2. 

 
Hoe hoog bedraagt de 
vordering van de 
Gemeente Haarlem? 

 
 € 1.000.000 aan dwangsommen (let op: opeisbaar 

vanaf 1 april 2013) 
 € 3.989.247 in hoofdsom voor het niet afnemen van 

fase 3 en fase 4 
 € 398.924,70 (10% boete op grond van artikel 2.19 

van de Algemene Verkoopvoorwaarden) 
 € 2.500.000 boete op grond van artikel 8.5 van de 

koopovereenkomst van 28 februari 2006 in verband 
met het niet tijdig starten van de bouw van de 
parkeergarage 

 € 2.449.473 op grond van de borgstelling in verband 
met de door Postkantoor Raaks B.V. verschuldigde 
resterende BTW-claim op grond van de borgstelling 
 
 

 
 € 1.700.000 ter zake de resterende BTW-claim per 1 

januari 2013 
 € 2.676.735 ter zake projectresultaat (let op: mogelijk pas 

opeisbaar bij oplevering 

 
3. 

 
Zijn er 
steunvorderingen, en 
zo ja van wie? 
 

 
Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds € 15.850.000,- ter 
zake een lening. 

 
Blijkens de jaarstukken heeft Postkantoor Raaks B.V. per 31 
december 2011 een totale schuld ad ongeveer 2.8 miljoen aan 
kredietinstellingen. 
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4. 

 
Wat zijn de gevolgen 
van een eventueel 
faillissement? 
 

 
 Curator hoeft de Koopovereenkomst van 28 februari 

2006 na gestand te doen en is derhalve niet verplicht 
fase 3 en fase 4 af te nemen. 
 

 De vorderingen van de Gemeente Haarlem zijn 
concurrente vorderingen in het faillissement van 
Haarlem Energy B.V. 
 
 

 Gemeente Haarlem kan Haarlem Energy B.V. niet 
meer aanspreken uit hoofde van de borgstelling met 
betrekking tot de BTW-claim. 
 
 

 Gemeente Haarlem kan Maeyveld B.V. aanspreken 
voor de verplichtingen van Haarlem Energy B.V. 
conform artikel 8 van de koopovereenkomst van 28 
februari 2006 (bouw parkeergarage en boete 
€  2.500.000). 

 
 De vorderingen van de Gemeente Haarlem zijn 

concurrente vorderingen in het faillissement van 
Postkantoor Raaks B.V. 
 

 Wel mogelijk om Haarlem Energy B.V. en/of Fortress 
Vastgoed XX B.V. aan te spreken onder de borgstelling 
ter zake de resterende BTW-claim. 
 

 Step-in overeenkomst treedt in werking waardoor 
gemeente Haarlem in de plaats zal treden van Postkantoor 
Raaks B.V. als opdrachtgever van Van Wijnen 
Heerhugowaard B.V.  
 

 Door inwerkingtreding van de step-in overeenkomst komt 
de Gemeente Haarlem een beroep toe op de door Van 
Wijnen Groep N.V. afgegeven concerngarantie. 

 
 Als gevolg van het faillissement van Postkantoor Raaks 

B.V. kan zij haar betalingsverplichtingen ter zake de 
BTW-claim niet meer nakomen. Haarlem Energy B.V. en 
Fortress Vastgoed XX B.V. kunnen wel worden 
aangesproken voor betaling van de BTW-claim op grond 
van de borgstelling. 
 
 

  
 5. 

 
Mogelijke acties 
alvorens het 
faillissement aan te 

 
 Laatste ingebrekestelling sturen aan Haarlem Energy 

B.V. (kopie hiervan sturen aan Maeyveld B.V. als 
borg). 

 
 Laatste ingebrekestelling sturen aan Postkantoor Raaks 

B.V. (kopie hiervan sturen aan Haarlem Energy B.V. en 
Fortress Vastgoed XX B.V. als borgen). 



VRAGEN NIEUWE ENERGIE ZIJLPOORT 
 

vragen  
 Na verstrijken gestelde termijn, koopovereenkomst 

van 28 februari 2006 gedeeltelijk buitengerechtelijk 
ontbinden (voor fase 3 en fase 4) en 
schadevergoeding van Haarlem Energy B.V. 
vorderen. 
 
 

 Na verstrijken gestelde termijn, Maeyveld B.V. 
aanspreken op grond van haar verplichtingen van 
artikel 9 van de koopovereenkomst van 28 februari 
2006. 
 
 
 
 

 
 Na verstrijken gestelde termijn, Haarlem Energy B.V. en 

Fortress Vastgoed XX B.V. aanspreken uit hoofde van de 
borgstelling. 
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