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Van Gelder Papier fabriek in Wormer in fasen dicht 

De raad van bestuur van Van Gelder Papier heeft aan de vakbonden, de 
plaatselijke ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad de 
resultaten bekendgemaakt van de onderzoeken, die door vier onafhanke- 
lijke bureaus zijn verricht naar de voortbestaansmogelijkheden van de 
vestiging te Wormer. 

De conclusie die de raad van bestuur aan de vitkomsten van de onder- 
zoeksrapporten verbindt, is dat de thans nog in bedrijf zijnde machi- 
nes op korte termijn dienen te worden stopgezet, met vitzondering 
van één asbestviltmachine waarvoor bij de huidige afzetmogelijkheden 
voortzetting van de produktie nog tot eind augustus 1981 verantwoord 
wordt geacht, 

Aan de personeelsvertegenwoordiging — POR en COR — is gevraagd 
advies vit te brengen over de volgende voorgenomen besluiten: 

— sluiting van de asbestviltmachine PM 4 zo spoedig mogelijk; 
— stopzetting van de papiermachines PM 11 en PM 22 per 1 juli 1980; 
= stopzetting van de produktie op de asbestviltmachine PM 20, voor 

zover nu te overzien per 31 augustus 1981. 

De mogelijkheden voor de asbestviltprodukten en voor de thans in 

produktie zijnde pakpapieren worden zodanig ongunstig beoordeeld, 
dat geen herstel van de zwaar verliesgevende positie van de fabriek 
kan worden werwacht. De financieringsmiddelen ontbreken om de nood- 
zakelijke, ingrijpende verbeteringen in de produktie-technische 
vitrusting en in de energievoorziening tot stand te brengen. 
Naar het oordeel van de externe deskundigen zouden bovendien ook na 
verloop van enkele jaren deze grote investeringen geen enkel uit- 
zicht openen op een renderende produktie, 

Er is op de raad van bestuur aandrang vitgeoefend om ter compensatie 
van het verlies van de asbestviltproduktie de vervaardiging van het 
vervangende glasvezelvliesprodukt op een voorgesteld nieuw te 
bouwen glasvezelvliesmachine over te hevelen van Apeldoorn naar 
Wormer. 
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Uit een werkgelegenheidsoogpunt zou daarvan evenwel geen enkel 
soelaas kunnen worden verwacht, omdat de 75 geschoolde medewer- 
kers in Apeldoorn vervangen zouden worden door een gelijk aantal 
niet-opgeleide werknemers in Wormer. Afgezien van het onver- 
mijdelijke produktie- en afzetverlies dat daarmee gepaard zou 
gaan, zou echter ook voor de bouw van de nieuwe machine te Wormer 
een extra-investering van circa f 15 miljoen noodzakelijk zijn. 
Deze extra middelen zijn niet beschikbaar. Bovendien maken zij de 
totale investering onverantwoord. 

De afwikkeling van de geleidelijke sluiting van de fabriek zal 
in overleg met de vakorganisaties en de personeelsvertegenwoor- 
diging geschieden op basis van het Sociaal Begeleidingsplan. 
Behalve de nieuwe afvloeiingsregeling is in dit plan ook neerge- 
legd op welke wijze de mogelijkheden tot herplaatsing binnen de 
onderneming en tot actieve pleatsingsbemiddeling bij andere 
bedrijven worden geregeld. 

In verband met het sluiten van de eerste asbestviltmachine en de 
beide papiermachines komen circa 300 arbeidsplaatsen te vervallen, 

Amsterdam, 29 februari 1980 
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Voor nadere informatie kunt u zich richten tot mr M. Olgers, 
secretaris van de raad van bestuur, telefoon 020-784321. 
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