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tel, 055-7711 22 Dn 
toostel 2203 d De heer drs. R.F.M. Lubbers 

Minister van Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 30 

Is-G RAVENHAGE 

De heer drs. Je. Boersma 

Minister van Sociale Zaken 

$ Zeestraat 73 

VERTROUWELIJK 5 ‘Is-GRAVENHAÁGE 

uw kenmerk uw brief van ____ons kenmerk ‘datum 

22.953-IX -B MA(1977 

onderwerpVan Gelder Papier. 

Zeer geachte heren ministers, 

Met referte aan onze brief van 2 december 1976, no. 17.451, inzake neven- 

vermeld onderwerp en het daarop ontvangen antwoord van de Minister van 

Economische Zaken dd. 12 januari 1977, no. 277/NI/5004, delen wij u mee 

het op prijs te stellen dat u de bereidheid hebt uitgesproken een delegatie 

van de gemeente Apeldoorn te ontvangen. 

In laatstgenoemde brief wordt aangegeven, dat het zinvol lijkt met een 

gesprek te wachten, totdat er voldoende inzicht bestaat in de problematiek 

bij Van Gelder Papier en de daaruit te trekken conclusies. 

Op ambtelijk niveau heeft laatstelijk op | maart jl. een gesprek plaats- 

gevonden tussen vertegenwoordigers van de Ministeries van Economischer en 

Sociale Zaken en onze gemeente, waarbij ook de positie van de gemeente 

Apeldoorn in het kader van het regionaal economisch beleid ter sprake is 

geweest. 

Naar het zich thans laat aanzien, zaler in de loop van deze maand meer 

duidelijkheid ontstaan over de situatie en de te nemen maatregelen rond 

Van Gelder Papier. - 

Wij zullen het daarom op prijs, stellen indien het ons toegezegde gesptek 

aan het eind van deze maand zou kunnen plaatsvinden. 

Voor deze gedachtenwisseling willen wij nu reeds de volgende gesprekspunten 

aandragen. 
— mogelijke alternatieven voor het voortzetten van de papierfabriek in 

Apeldoorn in gesaneerde vorm zoals bijv. ontwikkeld door de plaatselijke 

ondernemingsraad van Van Gelder Papier (medio maart zullen hieromtrent 

meer gegevens bekend zijn); 

= medewerking van het rijk bij opvang van ontslagen werknemers, zoals 

„omscholingssteun en investeringssteun voor nieuwe activiteiten; 

— concentratie van de structurele problematiek in de papierindustrie regio 

Oost-Veluwe; : Ae 

… de werkgelegenheidsontwikkeling in Apeldoorn in 't algemeen, bezien in 

het licht van de verstedelijkingsnota en de nota regionaal=economisch 

beleid. 
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Uw initiatief tot het maken van een afspraak zien wij met belangstelling 

tegemoet, 

Hb, 
‘ 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

$ 
oe 

ik : 
„De secretâris.



Behoort bij brief dd. 8 maart 1977, nr. 22.953-IX.. ' 

— Gedeputeerde Staten van Gelderland, provinciehuis, Markt 11, Arnhem 

“e= Dr. ir. L.J. Groen, directeur Van Gelder Papier, Apeldoorn 

— de plaatselijke O.R. van Van Gelder Papier, Apeldoorn 

= mr. S.C. Homan, directeur directie chemische en lichte industrie W,ó 

= drs. J.F.G.M. Schoots, papier grafische en overige lichte industrie Rie 

« drs. F.W, Dirker, directeur directie Regionaal economische politiek EA, 

= drs. W.A.J. Kerpel, hoofdafdeling Algemeen Regionaal beleid E‚Z, 

—_ drs. P.H. Gommers, directeur directie Arbeidsmarktbeleid So.Za. 

=- drs. B.A.H. 't Hart, Consulentschap voor arbeidsvoorziening in de 

industrie So.Za. 

= wethouder Krol 

— wethouder Porringa 

= gemeentesecretaris 

= ir: Van Overeem 

— afd, IX (dhr. Grozema) 

= s.d.o.v. (drs. Van Aggelen) 

=- b. en w. (paraafkamer) 

_— hoofd afd. IX 

=3 MAT1377
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C) Gemeente Apeldoorn 

ì | eeee Buslijnen A/F vanaf Sophiaplein Landmsetkundige Afdeling 

auteursrecht voorbehouden 
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