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uw kenmerk “___uw brief van ons kenmerk datum 

17.451 -1X ; „2 december 1976. 
Onderwerp van Gelder Papier. 

Zeer geachte heren ministers, : AE Ee 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

In september van dit jaar werd onze gemeente geconfronteerd met de 
lijkheden rond Van Gelder Papier N.V. te Apeldoorn. 

moei= 

Ons college ee daarop inspelend overleg geopend met de pläatsklijke 
directie van Van Gelder. 

Voordat nader wordt ingegaan op de Van Gelder Papier perikelen lijkt het 
ons gewenst eerst de problemen aan te geven, die de gemeente Apeldoorn 

ondervindt in haar ontwikkeling. 

1. Algemene Apeldoornse situatie 
  

De stad Apeldoorn heeft in de 60-er jaren een zeer snelle ontwikke Ume ing 
meegemaakt, die zich uitte in een enorme groei van inwoners en arbetds= 
plaatsen, Zonder dat sprake was van een uitdrukkelijk uitgesproken 
rijks- en provinciaal beleid, maar toch zeker onder verantwoorde! i 

ed 
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van dat beleid, heeft de stad Apeldoorn een opvangfunetie vervuld voor 

de overloop vanuit het westen en andere Nederlandse regio's, De naweeen 
van deze snelle ontwikkeling zijn in de stad Apeldoorn duidelijk « fa 
„neembaar, Het hoge tempo van ontwikkeling maakte uitbreiding in bestaande 
structuren onmogelijk. Nieuwe woon- en werkgebieden werden tegen de 
bestaande binnenstad en haar randzones gesitueerd. 

Wij zijn ván mening, dat de in gang gezette ontwikkeling dient te worden 
afgemaakt, daar er anders een leemte in de structuur zal ontstaan. 

Dit spreekt temeer nu aan Apeldoorn een duidelijke plaats is toegekend 
voor de ontwikkeling van de Veluwe 
Te noemen is Hierbij de Keuzenota streekplan Veluwe en de Verstedelijk: 
nota, Uit deze nota! s blijkt, dat een verdere ontwikkeling noodzakelijk 
i.v.m. de in de nota's neergelegde wens en de door de. hogere overheid 

opgelegde plicht tot verdere uitbouw van Apeldoorn, zulks ter bescherming 
Van het Veluwe-massief. 
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Het vorenstaande is verder uitgewerkt in deel 1 van de nota structuurplan 

stadsgewest Apeldoorn. 
Eén der vraagtekens blijft echter of Apeldoorn in staat is, op eigen 
kracht voorde bij deze bevolkingsontwikkeling passende werkgelegenheid 
te zorgen. 

In de zestiger jaren heeft de werkgelegenheid in deze gemeente een forse 
groei doorgemaakt. De verwachting voor de zeventiger jaren was hoog 
gespannen. De laatst verschenen werkgelegenheidsrapportage "Werken in 

„Werkelijkheid 1976! laat echter een gevoelige teruggang zien. 

‚In 1985 zal het tekort aan arbeidsplaatsen 5.400 bedragen. Bij dit tekort 
is er vanuit gegaan, dat er geen nieuwe bedrijven in Apeldoorn komen. 
Bij genoemd tekort is overigens nog geen rekening gehouden met de proble- 

matiek rond Van Gelder Papier. 

2, Philips. 

Op 1 december 1975 werden in een gesprek, dat een deputatie uit ons college 
met u, respectievelijk uw vertegenwoordigers, mocht hebben, de gevolgen van, 

de Philips perikelen voor Apeldoorn geëtaleerd. 
Inmiddels zijn een groot deel van de sombere verwachtingen werkelijkheid 

geworden. 
In één jaar tijd ging de bezetting van de Apeldoornse Philips-vestiging 
met 750 man terug door afvloeiing naar elders, met de bekende sociaal- 
culturele gevolgen voor de Apeldoornse gemeenschap. Daarbij resteert nop, 

het probleem van enige honderden minder mobiele mensen, waarvoor in de 
loop van 1977 de werkgelegenheid in gevaar komt. De Philips-problematiek 
en de gevolgen voor de Apeldoornse werkgelegenheid en daarmee voor de 

lokale gemeenschap krijgt een extra schrille dimensie door de. ontwikkelingen 

bij Van Gelder Papier, 

3. Van Gelder Papier. 
  

Zoals in de aanhef van deze brief gesteld, heeft ons college bij het bekend 
worden van de problemen rond Van Gelder Papier overleg geopend met de 
plaatselijke directie van Van Gelder, Daaruit bleek, dat zich met name 
moeilijkheden voordeden in de wit=papier sector. Naar het zich toen liet 
aanzien zou de ontstane situatie geen opvallende consequenties hebben voer 
het direct bij de productie betrokken personeel, maar eerder voor degenen 
die niet tot die sector behoren. Dit gezien in het licht van het feit, dat 
de totale overhead bij Van Gelder zowel landelijk als dd doder 

omvangrijk is. 

Medegedeeld werd, dat het bureau Mac Kinsey is ingeschakeld om een onderzoek 
in te stellen, met name naar de toekomstmogelijkheden voor de papierfabriek. 
Uit het ingestelde periodieke contact tussen het gemeentebestuur en 

Van Gelder is recent naar voren gekomen, dat het onafwendbaar lijkt, dat 

de papierfabriek Van Gelder Apeldoorn zal worden gesloten. 1 
In deze papierfebriek werken momenteel ruim 500 mensen.) veder 4o 
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Verder wordt door het bureau Krekel, Van der Woerd, Wouterse onderzocht 
op welke wijze Van Gelder Papier en Schut Superieur te Eerbeek hun 
activiteiten op het gebied van flexibele verpakkingen en vouwkartonnapee 
kunnen bundelen. Dit betekent, dat de eerder gedachte concentratie van 
de verpakkingsdivisje van Van Gelder Papier ‘in Apeldoorn van de baan ie. 
De tengevolge hiervan te nemen maatregelen hebben gevolgen voor het 

verkoopkantoor in Apeldoorn. Er zal dan geen emplooi zijn voor een 
dubbele staf. Het personeelsbestand van genoemd verkoopkantoor omvat: 

thans zestig man. Welke consequenties de inkrimping van de totale overhead 
bij Van Gelder Papier voor Apeldoorn zal hebben is op dit moment moeilijk 
te overzien. Duidelijk is evenwel dat een dergelijke inkrimping gevoelig 
zal aankomen. De. oorspronkelijke papierfabriek van Van Gelder Papier is 
sinds de 17e eeuw in Apeldoorn gevestigd. 

Het bedrijf is sterk geworteld in de Apeldoornse gemeenschap; in verschil= 
lende generaties werd en wordt van vader op zoon in dit bedrijf gewerkt. 
Het voortbestaan van de papierfabriek staat, zoals gezegd, ernstig: ter 
discussie. Sluiting zal een immens sociaal stonden opleveren: De helft 

van de werknemers is ouder dan 45 jaar en het betreft voor een En deel 

minder mobiele en éénzijdig geoefende arbeidskrachten. 
Alhoewel er geen concrete aanwijzingen bestaan dat de Van Gelder perikelen 
ook zullen doorslaan naar andere papierindustrieên, geven de structurele 
problemen in de papierindustrie in het algemeen ons te denken, temeer der 
bijna 2000 Apeldoorners werkzaam zijn in de papier- en papierverwerkende 

industrie. 

Het eerdergenoemde onderzoek inzake samenwerking tussen Van Gelder Papier 
en Schut Superieur te Eerbeek t.a.v. de verpakkingsdivisie, alhoevel. niet 
vallende in de papiersector, geeft in dit verband een extra element onzekere 
heid. 

4. Rijkssteun. 

In het vorenstaande zien wij opnieuw aanleiding een beroep te doen op de 
rijksoverheid, waarbij valt te denken aan steun bij nieuwe investeringen 
en het opzetten van (om)scholingsprojecten. 

5. Rijksnota regionaal economisch beleid, 

Bij brief dd. 22 september 1976, no. 8983/904-3205 van Gedeputeerde Staten 

van Gelderland aan de minister van Economische Zaken werd de nodige provin 
ciale toelevering verzorgd voor de rijksnota regionaal economisch beleid. 

„In genoemde brief werd o mn. gewezen op de Apeldoornse problemen. Voorts 

werd daarbij aangetekend dat indien de werkgelegenheid bij Philips in 
Apeldoorn zich zo ongunstig zou ontwikkelen, als eind 1975 werd voorgesteld, 
het noodzakelijk wordt (tijdelijk) ook voor vestiging, van bedrijven in 
deze gemeente (financiele) stimulansen te geven. 
Deze aantekening van Gedeputeerde Staten krijgt naar onze mening nog meer 

gewicht door de Van Gelder Papier problematiek, 
Wij hopen, dat dit aspect wordt meegenomen in de afronding Van de genoemde 
nota,
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6, Verzoek om gedachtenwisseling. 

Wij zullen het bijzonder op prijs stellen indien de Apeldoornse belangen 
worden betrokken bij de totale belangenafweging. 
In dat kader verzoeken wij u om een gedachtenwisseling over deze zaak: 

Deze aangelegenheid is door ons in een eerder stadium aanhangig gemaokt 

bij de hoofdinspecteur directeur van de Arbeidsvoorziening in Gelderland. 

Inmiddels is ook een afspraak gemaakt met Gedeputeerde Staten van Gelderland 

voor een gesprek over de Van Gelder Papier perikelen. 

Resumerend verzoeken wij dringend een deputatie uit ons college een 
onderhoud met u toe te staan over de in deze brief geschetste problematiek, 
zo mogelijk nog in de maand december. 

Een extra aanleiding daartbe zou kunnen vormen het feit dat u, voor zover. 

onze informatie strekt, in de loop van december wordt betrokken bij het 

definitieve Mac Kinsey-rapport. 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

        

Ae aster. 

De secretaris, 

gen Pels


