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Onderhoud over Van Gelder Papier. 

Zeer geachte heer Minister, 

Ongerustheid en zorg bij de besturen van de gemeenten met een ves- 
tiging van Van Gelder Papier over de recente publikaties over de 
ontwikkeling bij het Van Gelder concern waren aanleiding voor een 
bijeenkomst van bestuurders van de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, 
Franeker, Heerde, Leeuwarden, Renkum, Rotterdam, Velsen en Wormer 

en vertegenwoordigers van de vakorganisaties C.N.V., F.N.V., Unie 
B.L.H.P. en V.H.P., op 3 maart jl. te Apeldoorn, teneinde een com- 
pleet beeld te krijgen van de situatie bij dit concern. 

Het beeld, dat na de gedachtenwisseling is verkregen is dermate zorg- 
wekkend, dat de genoemde gemeenten unaniem van oordeel zijn, dat een 
gesprek met u, als bewindsman van Economische Zaken, dringend nood- 
zakelijk is. De voorgenomen sluiting van de vestiging in Wormer, de 
reorganisaties op korte termijn in andere vestigingen, het ontbreken 
van een beleidsvisie op de lange termijn wettigen de vrees voor een 
voortgaand verlies aan arbeidsplaatsen, dat in de duizenden zal kunnen 
gaan lopen, zulks mede als gevolg van de invloed van Crown Zellerbach 

op het gebeuren. í 

De gemeenten achten het zeer van belang, dat thans een zo groot mogelijke 
openheid wordt betracht en zo mogelijk van rijkszijde maatregelen worden 
getroffen teneinde dreigende desastreuze gevolgen te voorkomen. 

Door de verschillende gemeenten is tot dusver terughoudendheid betracht 
met het doen van mededelingen over de werkelijke situatie binnen het 
concern, dit in afwachting van de door de rijksoverheid te ondernemen 
stappen en om ongerustheid te voorkomen. Gelet op de eigen verantwoor- 

delijkheid van de gemeentebesturen t.a.v. de werkgelegenheidsontwikke- 

ling in hun gemeenten lijkt het tijdstip waarop ook van onze zijde aktie 
noodzakelijk is, gekomen. 

Eén van de eerste akties is overleg met u. 
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De gemeentebesturen spraken af, dat de heer mr. P.M.G.P. Janssens, 
burgemeester van Wormer en voorzitter van de door de Van Gelder- 

gemeenten ingestelde werkgroep, mede namens hun om een onderhoud 
met u zou verzoeken. 

Het heeft de gemeenten ten zeerste teleurgesteld, dat: u van mening 
bent, dat een gesprek weinig zinvol is, daar een onderhoud slechts 
een uitwisseling van zorg zou kunnen zijn. 

Deze mening wordt niet gedeeld. 

De bedoeling is inderdaad ook de zorg te etaleren, maar daarnaast 
suggesties aan te dragen voor mogelijke oplossingen, zoals het tref- 
fen van maatregelen en het opnieuw starten van een onderzoek in de 

papierindustrie, daar de problemen zich niet alleen voordoen bij het 
Van Gelder concern. 

De gemeentebesturen willen na het onderhoud met u gesprekken aangaan 

met de Vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en voor Sociale 
Zaken. Het zal u bekend zijn, dat deze commissies over + 2 weken zich 
over de Van Gelder problematiek zullen buigen. 

Een gesprek vóóraf met u lijkt ons noodzakelijk. 

Wij verzoeken u daarom met klem op de meest korte termijn een onderhoud 
toe te staan aan een delegatie van de genoemde negen gemeentebesturen. 

Uw bericht zien wij met bijzondere belangstelling tegemoet. 

De gemeentebesturen van Amsterdam, Apeldoorn, 
Franeker, Heerde, Leeuwarden, Renkum, Rotter- 

dam, Velsen en Wormer, 

  

R. Krol, wethouder voor economische zaken van 

Apeldoorn.


