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Aan de kaderleden van de Industrie- 

beden — N.V.V., Ns;K.V, en C.NeVas: 
Grafische bonden N.V. B NX. Lee 

Geven ek 

Unie B.L,E.P. en V‚.H.P,=-Van Gelder . 

Papier werkzaam bij Van gee 

W/IR/731.23.00. (08) 135 november 1975. 

Beste vrienden, 

Op 7 november j.l. zijn de gezamelijke vakorganisaties samen met 

de Raad van Bestuur-delegatie van Van Gelder Papier op bezoek ge= 

weest bij de Directeur Generaal voor de Arbeidsvoorziening van. 

Sociale Zaken te Rijswijk. 

Door Van Gelder Papier is uitvoerig uiteengezet dat de structu= 

ren bij. de onderneming in beweging zijn. Men staat voor een. be- 

slissing terzake. de vervanging van een belangrijk segment te we= 

ten de vervanging van de productie unit voor het krantenpapier. 

Een beslissing is in deze nu noodzakelijk. 

Door de vakorganisaties is gesteld, dat een gezamelijk ene 

een vrij ongebruikelijke gang van zaken is. 

Reeds een aantal keren worden de vakorganisaties geconfronteerd 

met meerjarenplannen bij Van Gelder Papier. Utt het laatste vijf= 

jarenplan kan o.m, de conclusie worden getrokken dat indien er 

geen krantenpapier=-machine komt Renkum I en Renkum II discutabel 

worden en daarmee de arbeidsplaatsten voor 900 mensen. Ee 

Het niet doorgaan van denieuwe krantenpapier-machine -Renkum III 

genaamd- zal voor Renkum als leefgemeenschap castastrofaal zijn. 

Naar de mening van de vakorganisaties dient de lijn te worden 

doorgetrokken immers het niet doorgaan van Renkum III heeft ge- 

volgen voor het totale Van Gelder-concern. De discussies welke 

uitvoerig met Van Gelder Papier zijn gevoerd t.a.v. de meerjaren=- 

planning wettigen volkomen de PARATe LE van een nieuwe kranten- 

papier=machnine te Renkum. 

Als vakorgenisaties hebben wij tegen de achtergrond van de werk- 

gelegenheids-rroblematiek aangedrongen op het betrachten van 

spoed, een vertraging in deze heeft naar de mening van de vakor- 

ganisaties ontoelaatbare konsekwenties. 

Door de vertegenwoordiger van. Economische Zaken is er de aandacht 

op gevestigd dat het overleg over het participeren in een nieuwe 

krantenpapier=machine een langdurige zaak is geworden vanwege de 

diverse invalshoeken 
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O.m, heeft daarbij een rol gespeeld de vraag: Heb je afzet en 

voldoende. grondstoffen?. Het probleem in het kader ven de bij- 

drageregeling Nederlandse Dagbladpers, Het belang van Nederland 

als natie een eigen voorziening te hebben voor krantenpapier 

vanwege de strategische betekénis. 
De conclusie van het Ministerie is na ampele overwegingen, dat 

„ men metde lijn-accoord-is. Het ligt in de bedoeling voor het 

eind van het jaar uitsluitsel te geven. Aan de orde komt nu de 

Êfinaneiering. 

Door de Directeur Generaal wordt in hoge mate het gezamelijk op- 

trekken van Van Gelder Papier en de vakorganisaties op prijs 

gesteld, Het aspect werkgelegenheid heeft voor hem prioriteit. 

Hij wijst op de noodzaak, nu er ondanks: de vestiging van 

Renkum III toch arbeidsplaatsen: verloren gaan, om er zorg voor 

te dragen dat ook eventuele alternatieve werkgelegenheid wordt 

geschapen. 

Op dit laatste aspect wordt nog eens uitdrukkelijk de aandacht 

gevestigd foor de vertegenwoordigers van de vakorganisaties, 

Duidelijk is dat de aanschaf van een nieuwe krantenpapier-ma- 

ehine niet gezien kan worden los van andere ingrepen in het 

Van Gelder Papier-concern. Ook eeri eventuele afbouw van b.v. 
de P,M,19 moet tegen die achtergrond gezien worden. Ook de 
vertegenwoordigers van Bconomische en Dociale Zaken onderschrij= 
ven dit volledige, 3 

Op het moment dat Van Gelder Rmier en de vakorganisaties be= 

schikken over een volledig beeld van de personele konsekwenties 
van de wijzigingen bij het Van. Gelder Papier-concern is Sociale 
Zaken bereid gevonden een helpende hand te bieden. 
Tegen die achtergrond is o.m. gewezen op de instrumenten zoals 
subsidies ter Pender Lif van de mobiliteit en t‚b.v, her en 
bijscholing. 2 

Vit het gehele onderhoud is duidelijk geworden dat de overheid: 
zieh zeer sterk betrokken voelt bij het werkgelegenheidsaspect. 
De intentie welke wij aan vakorganisaties hadden om dit in juis- 
te daglicht te plaatsten is naar onze mening zeer goed uit de 
verf gekomen. 

We vertrouwen u met. bovenstaande informatie, welke wij u heet 
van de naald verstrekt hebben van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groeten, 

de gezamelijke organisaties. 
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