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Wormer, 11 maart 1980. 

Geachte commissie, 

Met onze brief van 22 januarí 1980 vestigden wij uw aandacht op de zorgwekkende 
situatie betreffaonde de vestiging te Wormer van Van Gelder Papiere 
Tijdens het onderhoud dat wij op 26 jenuarí jl met enkele leden van uw commissie 
hebben gehad, lichtten wij onze eerder genoemde brief nader toes 
Door ons werd gesteld, dat sluiting van de vestiging te Wormer zou kunnen worden 
voorkomen indien de produktie ven het glesvezelvliies in Wormer plaats vândt en 
daarnaast de papiermachines PM 1% en PM 22 met behulp van investeringen in 
werking blijvene 

Tot dusver ontvingen wij nog geen bericht waaruit blijkt, dat het bedrijf 
Van Gelder Papier în uw commissie onderwerp van gesprek is geweest, 
In verband met de huidige ontwikkelingen dringen wij er op aan ân uw commissie 
na te gaan welke mogelijkheden aanwezig zijn die aangewend kunnen worden opdat 
de sluiting van de vestiging te Wormer kan worden voorkomens 

Wij willen niet nalaten hier te vermelden, dat het behoud van de vestiging te 
Wormer vermoedelijk alleen kan worden bereikt met financiële steun van de 
overheids 

Voor het verkrijgen van een rendabele bedrijfsvoering is ten behoeve van de 
pepiermachines PM 11 en PM 22 cen investering van circa 25 miljoen gulden 
benodigde 
Daarnaast zal volgens een berekening van de Raad van Bestuur de overplaatsing 
van de glasvezelvliesproduktie van Apeldoorn naar Wormer een bedrag van 
15 miljoen gulden vergen. 
Door deze investeringen kunnen circa 500 arbeideplaatsen behouden blijven 
teruijl met het scheppen van nisouwe arboidsplaatsen een aanzienlijk groter 
bedrag gemoeid zel zijne 

wij zijn van mening, dat de overheid voorwaarden zal moeten stellen met 
betrekking tot de beslissingsbevoegdheid van Crown Zellerbach, wanneer zal 
worden overgegaan tot het verlenen van Pinanciële steune 
De overname van Van Gelder Papier door Croun Zellerbach heeft weinig nieuwe 
voordelen opgeleverd hetgeen wellicht mege blijken uit bijgaand rapport 
dede 14 Pebruari 1980 van de Odensten Internationale Arbeiders Samenuerkinge 

In afwachting ven uw berichten verblijven wijs 

  
Gebelle Commandeurs


