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he De heer me. PMGP. Jenssens 

burgemeester der gemeente Wormer 

Gemeentehuis 

WORMER 

uw kenmerk | uw brief van ons kenmerk datum 

se 30 JaNN977 
onderwerp Van Gelder Papier gesprek negen gemeenten. 

Bijgaand doe ik u toekomen een copie van een brief van het Ministerie 
van Economische Zaken dd. 22 juni 1977 (gericht aan burgemeester en 

wethouders van Apeldoorn), naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve 

moge verwijzen. 

Ik stel mij voor, nu het vanwege het ministerie weinig zinvol wordt 

geacht het gesprek met de negen gemeenten met een Van Gelder-vestiging 
alsnog te doen plaatsvinden, hierop zo spoedig mogelijk na de vakantie- 

periode terug te komen, teneinde ons te beraden over wat ons verder te 

doen staat. 

Met vriendelijke groet, 

  

Rs Krol 3 

(wethouder voor werkgelegenheid 
en bedrijfsvestiging c.a.) 

de AET 
coil. £? 3 

bijlagen 1 copie brief Ministerie van Economische Zaken.
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Van Gelder Papier, „gesprek 9 gemeenten, 

In antwoord op Uw brieven van 10 mei en 20 mei j.l. waarin U namens de 

negen gemeenten, waar Van Gelder Pepier een vestiging heeft, verzoekt 

om een onderhoud met de heer Minister van Economische Zaken, alsmede 

zijn embtbgenoot van Sociale Zaken, kan ik U het volgende meedelen. 

Zoals U bekend is heeft de Raad van Bestuur van Van Gelder Papier 

inmiddels met de werknemersorganisaties overeenstemming bereikt over 

de daadwerkelijk te nemen maatregelen op Korte termijn in het kader van 

de reorganisatieplannen, zoals door Van Gelder aangekondigd op 20 jan. 

Jel. 

Daarbij is getracht om tot een zo goed mogelijke afweging van alle 

belangen van de direkt bij de problematiek betrokkenen te geraken, 

Dit heeft er onder andere toe geleid dat de oorspronkelijke plannen 

van de Raad van Bestuur van Van Gelder in die zin zijn gewijzigd, dat 

nu getracht zal worden een belangrijk aantal arbeidsplaatsen in zowel 

de vestiging in Apeldoorn els die in Rotterdam op langere termijn 

veilig te stellen. Hiermede is voor een belangrijk deel ook aan Uw 

wensen tegemoet gekomen. 

Gezien het bovenstaande lijkt het mij op dit moment minder zinvol om 

het gesprek met de negen gemeenten alsnog te doen plaatsvinden. 

Overigens ben ik van mening, dat de gesprekstof zoals in Uw. brief van 

20 mei j.l. naar voren is gebracht, ook reeds aan de orde is geweest 

bij de besprekingen op het Ministerie van Economische Zaken met de 

gemeente ded op 15 epril j.l. onder leiding ven de heer Direkteur 

Generaal van Industrie en met de vijf randgemeenten van Wapenveld 

en 

pan 

 



ee 

op 26 april jel. onder leiding van de heer Direkteur Chemische 

en Lichte Industrie van mijn depertement, zodat ik voor de 

beentwoording van de door U gestelde vragen naar de ze 

besprekingen kan verwijzen. À ie 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

voor deze 

DE DIREKLEUR-GENERAAL VAN INDUSTRIE 

 


