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Van Gelder Papier. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 2 december 1976 inzake boven 
genoemd onderwerp aan de heren Ministers van Economische Zaken en 
Sociale Zaken kan ik U meedelen, dat ik in principe gaarne bereid 
ben een delegatie van de gemeente Apeldoorn te ontvangen. 

Na het gesprek, dat de heer drs, Schoots, hoofd van de sector 
Papier- en Grafische Industrie van dit Ministerie op 6 december 
1976 met een delegatie van de gemeente Apeldoorn heeft gehad en 
waarin onder andere de moeilijke positie van de gemeente Apeldoorn 
naar voren is gebracht, lijkt het mij evenwel zinvol met een volte 
gend gesprek te wachten, totdat er in de eerste plaats bij de Raad 

van Bestuur van Van Gelder Papier zelf en in de tweede plaats bij 
het Ministerie van Economische Zaken voldoende inzicht bestaat in 
de problematiek van het Van Gelder Papier concern en de conclusies 
die daaruit getrokken moeten worden. 

Voor een gesprek over de positie van de gemeente Apeldoorn in 
zijn algemeenheid in het kader van het regionaal economisch beleid 

verzoek ik U om contact op te nemen met drs. F.W. Dirker, diregteu 
van de directie Regionaal Economische Politiek van dit Ministerie. 

Bij een gesprek in dat kader zou, voor wat betreft de proble 
matiek van Van Gelder Papier, de heer mr. S.C, Homan, directeur 
van de directie Chemische en Lichte Industrie, namens mij aanwezig 
kunnen zijn. AE 

_ Een kopie van dit schrijven is gestuurd aan Gedeputeerde Sta 
ten van de provincie Gelderland. 
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