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Hierbij doen wij u toekomen een afschrift van 

de brief van de Vereniging van Nederlandse 

Papier- en Kartonindustrie, die wij op 
29 mei j.l. van het Ministerie van Economische 
Zaken ontvingen. 
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és Mijne heren, 

In het overleg dat heeft plaats gevonden tussen Van Gelder Papier 
en de vakverenigingen is besloten dat Van Gelder Papier de vereniging 
zou consulteren betreffende mogelijke gegadigden voor de Papierfabriek 
Wormer. Dit verzoek is gedaan in het bijzijn van een vertegenwoordiger 
van het ministerie van Economische Zaken. 
De consultatic bostaat uit de vraag, of de tot nu toe door Van Gelder 
Papier opgodane bevindingen bij hot zoeken van cen gegadigde juict 
sijn, dan wel of andere door Van Gelder Papier niet gevonden moge- 
lijkheden voorhanden zijn. 

Op deze vragen kunnen wij u thans antwoorden dat gesprekken hebben 
plaats gevonden met Nederlandse ondernemingen, die, gezien de speci- 
ficaties van de machines, mogelijk geinteresseerd zouden kunnen Side 
Dit hoeft er niet toe geleid, dat deze bedrijven belangstelling hebben, 

Voorts zijn de vragen aan een aantal grote bedrijven voorgelegd, die 
eveneens niet tot een positieve reaktie hebben geleid. 

Tegelijkertijd hebben wij kontakt opgenomen met de organisaties in 
B Frankrijk, Duitsland, Engeland en Belgie, waarbij de specificaties 

van de Papierfabriek Wormer zijn opgegeven met het verzoek ons 
negelijkkeden, dan wel ramen van eventuele mointeressecerden vâör 
6 mei 1980 mede te delen. De buitenlandse collegae hebben deze infor= 
natie aoa de eventueel daarvoor in aanmerking komende bedrijven voor- 
gelegd, waarop helaas geen enkele positieve reaktie is ontvangen. 

Gezien de bedrijven,die door u ook rechtstreeks zijn benaderd binnen 
de E.E.G. en in Scandinavie, alsmede het nerntieve resulteat van onze 
consultatie, menen wij cat, ondanks al het mogelijke dat voor het 
behoud van de werkgelegenheid is gedaan, geen geradigde voor de 
continuering van Wormer in West-Europa kan worden gevonden. 

Wij betreuren het ten zeerste dat het resultaat van onze bevindingen 
zo negatvef ac. 

Inmiddels verblijven wij, 
/e 

cc. Ministerie van Economische Zaken a nep MOOSE 
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