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Aanwezigen: 

Voor de gemeente Amsterdam : de heer Sykora (secretarie). 
Voor de gemeente Apeldoorn : de heren R. Krol (wethouder voor financiën en 

economische zaken c.a.), F.W. van Aggelen (Ste- 
debouwkundige Dienst), P.J. Pennings (afd. Voor- 
lichting), Tj.J. Grozema en J.G. Koers (afd. 
Volkshuisvesting en Werkgelegenheid c.a.). 

Voor de gemeente Franeker : de heer C.L. Keun (loco-secretaris). 

Voor de gemeente Heerde : de heren H.J. Maten (wethouder sociale zaken c.a 
J.G. Jansen (direkteur sociale zaken), J. Bal- 

last (gemeentesecretaris). E 

Voor de gemeente Leeuwarden : de heren G.F. Eijgelaar (wethouder voor econo- 
mische zaken en bedrijven), Sikkema (secretarie) 

Voor de gemeente Renkum : de heer G. Ziengs (wethouder economische zaken). 
Voor de gemeente Rotterdam : de heer H. Polhuis (economische zaken). 

Voor de gemeente Velsen : deherenP.J.M. Molendijk (burgemeester), Th. Wit: 
te (wethouder economische zaken), A.F. Kouthoofd 

(economische zaken). 

Voor de gemeente Wormer : de heren P.M.G.P. Janssens (burgemeester), P.J. 
Daas (secretarie). 

Voor de vakorganisaties : de heren Van Gemund (V.H.P.), De Haan (C.N.V.), 
Lander (unie B.H.L.P.), Van Noordenne (Fed. Druk 

en Papier) en V.d. Veer (F.N.V.). 

De heer Krol (voorzitter) opent de vergadering en heet de vertegenwoordigers 
van de diverse gemeenten en vakorganisaties welkom. Hij memoreert dat de werk- 
groep Van Gelder-gemeenten het noodzakelijk heeft geoordeeld opnieuw een bij- 
eenkomst te beleggen van de gemeenten met een vestiging van V.G.P., teneinde 
een compleet beeld te krijgen van de (werkgelegenheids)situatie bij dit con- 
cern. Voor deze bijeenkomst zijn mede uitgenodigd vertegenwoordigers van de 
vakorganisaties, welke worden verzocht de bij de bonden bekende ontwikkelingen 
bij V.G.P. aan de deelnemers van deze vergadering mede te delen. 

De heer Van der Veer zegt dät het belangrijkste bij de bonden bekende gegeven 
van het V.G.P.-concern is de financiële positie en de voorstelling die de Raad 
van Bestuur (R.v.B.) van V.G.P. daarvan geeft. V.G.P. heeft een transactie af- 
gesloten met institutionele beleggers/banken. De transactie komt erop neer dat 
de institutionele beleggers de ruimte bepalen waarbinnen V.G.P. haar beleid kan 
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voeren. De hypotheken en cessies berusten op alle onroerende goederen, machines 
en goederen onder de volgende voorwaarden: 
= elke transactie boven de 20 miljoen: vóóraf goedkeuring nodig van alle beleg- 

gers. 
— elke transactie tussen de 4 en 20 miljoen: vóóraf melden bij de beleggers. 

De beleggers toetsen de voorgenomen aktie aan hun beleid. 
= elke transactie onder de 4 miljoen: V.G.P. mag hierover zelf beslissen maar 

dient de handeling achteraf bij de beleggers te melden die ook dan zullen 
toetsen of de actie in hun beleid past. 

-= de beleggers wensen ieder kwartaal een inzicht te verkrijgen in de cijfers 
van V.G.P. 

Binnen dit kader voert V.G.P. de eerstkomende 4 jaar een beleid om uit de rode 
cijfers te komen. Het plan/doelstelling van V.G.P., dat overigens louter in 
financieel opzicht is uitgewerkt berust op het streven om de liquiditeit 3 jaar 
lang op nul te houden. De voorgenomen investeringen worden verminderd en over 
een langere periode uitgestreken. In dat geval zijn de winsten hoger dan wan- 
neer hoge investeringen worden gedaan in een korte periode. Bij de bonden wordt 
ten zeerste getwijfeld aan de haalbaarheid van deze doelstelling. Elke misstap 
door V.G.P. zal naar de mening van de heer Van der Veer de afstoting van onren=- 
dabele eenheden tot gevolg hebben. V.G.P. heeft geen mogelijkheden meer om van 
elders middelen te betrekken. I.v.m. stijging van de pulpprijzen zal het ver- 
wachte verlies over 1979 van + 54 miljoen nog met enkele miljoenen toenemen. 
Het vermoeden bestaat dat i.v.m. deze tegenvallende cijfers en de stijging van 
de hypotheekrente de hypotheek- en cessie-akten nog niet zijn gepasseerd. De 
geraamde bedragen in het plan van V.G.P. voor het treffen van onderhoudsvoor- 
zieningen vertonen een dalende tendens. Dit is misschien ook een indicatie dat : 
nog meer machines zullen worden afgestoten/stilgelegd. 
Voorlopige conclusie van de bonden is dat de doelstelling van V.G.P. opnieuw 
zal moeten worden bijgesteld. 

De voorzitter stelt voor de situatie bij de verschillende V.G.P.-vestigingen 
te bespreken. 

De heer Janssens zegt dat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van de R.v.B. 
en de gemeente Wormer hebben aangetoond dat er voor de vestiging van V.G.P. in 
Wormer niets meer te redden valt. De vestiging zal worden gesloten. Eén as- 
bestmachine zal nog l jaar in werking blijven ten behoeve van enkele tientallen 
oudere werknemers die elders moeilijk(er) aan de slag kunnen komen. Aanvankelijk 
heeft hij gedacht dat de problemen in het bijzonder bij de vestiging van V.G.P. 
in Wormer lagen. Inmiddels is hem gebleken dat de situatie voor het gehele con- 
cern verre van rooskleurig is. Hij acht de situatie onbegrijpelijk bij verge- 
lijking van het verlies van de vestiging in Wormer van 8 à 10 miljoen met het 
totale verlies van het concern van + 54 miljoen. Wat gaat er dan gebeuren met 
de rest van de verliezen? De maatregelen die V.G.P. treft kunnen het concern 
er niet bovenop helpen. De PEOP gaan het gehele concern aan en dienen der- 
halve niet per vestiging, maar in z'n geheel te worden aangepakt. Hij voor- 
ziet nog grote problemen voor de toekomst. 
Van de zijde van de vakorganisaties wordt toegezegd bij V.G.P. te zullen natrek- 
ken wat gaat gebeuren met het V.G.P.-terrein in Wormer. Mocht de gemeente het 
terrein van V.G.P. mogelijk tegen een redelijke prijs kunnen verwerven dan zal 
worden geprobeerd op die plaats bedrijven te vestigen die alternatieve werkgele- 
genheid kunnen bieden voor de ontslagen werknemers van V.G.P. Gemeente en vakbewe 
ging zullen gezamenlijk trachten te voorkomen dat het terrein in handen valt 
van een onroerendgoed-exploitant. 
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Velsen/Wapenveld/Renkum. 
Na Wormer ligt de situatie binnen het V.G.P.-concern het meest problematisch bij 
Velsen-Noord, Renkum I en Wapenveld. 
T.a.v. Velsen-Noord moet V.G.P. een keuze maken tussen de machines 19 en 21. In 

beide machines iets investeren of in één machine veel investeren. De ene machi- 
ne heeft voor 1980 nog genoeg orders. 

Over Renkum I komt over enkele maanden een rapport n.a.v. een onderzoek naar 

de mogelijkheden van deze machine. Renkum I verkeert in een moeilijke positie. 
Investeringen zijn onontbeerlijk. 
Een oude uitspraak van V.G.P. zou zijn dat in 3 plaatsen veel geïnvesteerd zal 
kunnen worden (Velsen, Renkum en Apeldoorn) en in de andere plaatsen zeer be- 
perkt. Grote investeringen in Velsen zullen betekenen dat een gedeelte van de 
produktie uit Wapenveld overgebracht dient te worden naar Velsen. Er zijn in 
dat geval ook consequenties voor Renkum I. 

Volgens de heren Molendijk en Witte leeft in Velsen-inderdaad de gedachte van 
concentratie van de papierdivisie in Velsen en Renkum. In hoeverre houdt V.G.P. 
nog vast aan deze theorie? Hieromtrent bestaat onduidelijkheid. 
De heer Maten (gemeente Heerde) zegt gematigd optimistisch naar deze bijeenkomst 
te zijn gekomen maar gelet op de mededelingen mede over concentraties in Vel- 
sen en Renkum pessimistisch huiswaarts te zullen keren. 
Ongerustheid wordt uitgesproken over de rol van Crown Zellerbach Eet vO 

concern. 

  

Rotterdam. 
Als gevolg van de reorganisatie bij deze vestiging is het aantal arbeidsplaatsen 
teruggelopen van 250 naar 80. De vestiging is uit de rode cijfers alhoewel de 
positie nog niet als rooskleurig kan worden aangemerkt. Gaat V.G.P. op dezelfde 
voet voort dan kan deze vestiging nog wel een aantal jaren doordraaien. In die 
tussentijd zal evenwel toch moeten worden geïnvesteerd om de vestiging ook op 

langere termijn te kunnen haridhaven. Commercieel gezien zijn wel en 

aanwezig indien de vestiging niet veel groter wordt dan thans. 

Leeuwarden. 
In Leeuwarden moet op korte termijn voor 4 miljoen worden geïnvesteerd t.b.v. 
een nieuwe offset-machine. In dat geval kan een redementspositie van 3,5 à 
5 miljoen worden bereikt. Bij niet investeren kan het verlies 18ä 19 miljoen 
gaan bedragen, hetgeen afbouwen en eventueel sluiten van de vestiging kan be- 
tekenen. Een investering in deze vestiging zal dus duidelijk een positieve 
ontwikkeling teweeg brengen. De R.v.B. is evenwel niet bereid daaromtrent spoe- 
dig een beslissing te nemen. De plaatselijke directie voert gesprekken met de 
N.0.M, om de vestiging te redden. De vakorganisaties hebben er weinig vertrou- 
wen in dat de N.0.M. (financieel) zal bijspringen. 

Franeker. 
De vestiging in Franeker heeft tot dusver nog steeds met winst gedraaid. Binnen 

2 jaar moet hier evenwel een investering worden gedaan van + 2,5 miljoen. In 

de cijfers van V.G.P. zijn geen getallen terug te vinden die daarvoor een in- 
dicatie geven. Voor deze vestiging geldt derhalve hetzelfde als voor die in 
Rotterdam en Leeuwarden. 

De heer Sykora vermeldt dat het aantal arbeidsplaatsen bij het hoofdkantoor en 

de handelsdivisie als gevolg van door V.G.P. doorgevoerde bezuinigingen is 

teruggelopen. Of dat proces tot staan is gebracht is hem niet bekend. Wat 
is er voor Amsterdam in de toekomst te verwachten? 

Naar de mening van de vakorganisaties zal het personeel op het hoofdkantoor 

vervolg op blad: 4.



D
e
z
e
 
r
u
i
m
t
e
 

n
i
e
t
 
b
e
s
c
h
r
i
j
v
e
n
 

GEMEENTE 
APELDOORN 

Besprekingsverslag nr. 103/80 blad mri 4 
  

  

  

verder worden ingekrompen. Verplaatsing van het hoofdkantoor is bovendien niet 
uitgesloten. De handelsdivisie zal mogelijk iets worden uitgebreid. 

De ne plaatsing van een nieuwe glasvezelmachine Eel nauwelijks uitbreidin; 

van personeel tot gevolg hebben. Niet-plaatsing van de machine zal wel gevolgen 
hebben voor de andere Apeldoornse divisies. De nieuwe machine kan deze vestiging 
uit de rode cijfers halen. 
In de maand april zullen nadere mededelingen worden gedaan t.a.v. het experiment 
Oud- Hollands, het restant van de papierdivisie na de ingrijpende reorganisatie 
van enige jaren geleden. In de plastic-film afdeling is thans een reorganisatie 

gaande. 

Discussie. 

De heer Krol merkt op dat hij heeft vernomen dat V.G.P. voornemens zou zijn om 
fabriekshallen/woningen te bouwen op eigendoms(gronden) in Apeldoorn. Voorts 
vraagt hij zich af of het ministerie van E.Z. bekend is met het feit dat de 
hypotheek-/cessie-akten nog niet zijn gepasseerd. 
Volgens de vakorganisaties is de opbrengst van de V.G.P.-gronden in Apeldoorn 
en Rotterdam in het financiële plan (liquiditeit 3 jr. op nul) meegenomen. 
De positie van V.G.P. blijft daarom onveranderd. Of het ministerie van E.Z. be- 

„kend is met het feit dat de akten niet zijn ondertekend wordt betwijfeld. Wel 
is het zo dat E.Z. tot dusverre tamelijk passief is geweest t.a.v. het V.G.P.- 
gebeuren, m.u.v. Renkum III waarin E.Z. participeert. s 

De heer Ziengs deelt de bezorgdheid t.a.v. het V.G.P.-concern in z'n geheel. 
M.h.o. op de vele verouderde machines en de zeer geringe investeringsmogelijk=- 
heden bij V.G.P. ziet hij de toekomst somber in. 
Naar de mening van de vakorganisaties weet de R.v.B. niet meer wat het met de 

problemen aan moet. Het kan ook zijn dat de R.v.B. al een "afgeslankt! bedrijf 
in het beleid heeft opgenomen. 

De vraag blijft welke rol Crown Zellerbach in het V.G.P.-gebeuren speelt. 
C.Z. heeft 51% van de aandelen van V.G.P. in handen en maakt daarom in wezen de 
dienst uit. M‚u.v. Apeldoorn en Renkum III zou C.Z. geen enkel belang meer heb- 
ben bij V.G.P. Destijds zou in V.G.P. zijn geparticipeerd om de Europese markt 
te kunnen beheersen. Thans probeert C.Z. alleen die onderdelen van V.G.P. in 
stand te houden waar nog winst valt uit te halen. Er zouden initiatieven moeten 
worden ontplooid om te bereiken dat C.Z. zich:terugtrekt uit V.G.P., teneinde 
verdere afbraak van het concern te voorkomen. Het ministerie van E.Z. zou zich 

hiermee moeten inlaten. 

V.G.P, is er alles aan gelegen om de cijfermatige doelstelling te laten uitkomen. 
Daarom zal de opbrengst vande kale grond van de vestiging in Wormer worden aan- 

gewend om de geraamde verliezen niet nog verder te laten oplopen. De vakbewe- 

ging is van mening dat V.G.P. de illusie wekt dat door afstoting van Wormer de 
rest van de V.G.P.-vestigingen kan worden gered. Dat is beslist niet het geval. 
De verliezen zullen daarmee slechts kunnen worden beperkt. Het geld zal niet 

worden aangewend voor investeringen in andere vestigingen. 

Op de vraag of de onderzoekbureaus ook buiten Wormer actief zijn wordt bevesti- 
gend geantwoord. 5 

Vervolgens wordt gediscussieerd over de mogelijkheden voor de gemeenten om actie 
te ondernemen. 
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Conclusies. 

De aanwezigen zijn het eens dat de gemeenten gezamenlijk met de minister van 
E.Z. moeten gaan praten om t.a.v. het V.G.P.-concern zoveel mogelijk openheid 
te krijgen en te bezien of het mogelijk is maatregelen te treffen, die de 
thans gevreesde gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken. Na het gesprek met 
de minister van E.Z. willen de gemeenten zo spoedig mogelijk over de V.G.P. 
problematiek van gedachten wisselen met de vaste kamercommissies voor econo- 
mische en sociale zaken. 
De gemeenten zullen de R.v.B. van het concern van hun zienswijze op de hoogte 
stellen. 
T.a.v. het op te stellen perscommuniquê n.a.v. deze bijeenkomst dient voor- 
zichtigheid in acht te. worden genomen. Er mogen geen verwachtingen bij het pu- 
bliek gewekt worden die niet kunnen worden - waargemaakt. 

Een exemplaar van het perscommuniquê is aan het verslag gehecht. 
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