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Van Gelder Papier 

Ten vervolge op het onderhoud van 10 april jl. tussen een afvaar- 

diging van de negen Van Gelder-gemeenten en een ambtelijke delegatie 
van de ministeries van Economische en Sociale Zaken zal als volgende 
stap een gesprek plaatsvinden met de Raad van Bestuur van Van Gelder 

Papier. 

De voltallige Raad van Bestuur heeft zich bereid verklaard een afvaar- 
diging van de gemeenten met een Van Gelder-vestiging te ontvangen op 
dinsdagochtend 10 juni a.s. Ik verzoek u hierbij op zeer korte termijn 
zen de heer J.G. Koers van de afdeling Volkshuisvesting en Werkgelegen- 

zilheid van de gemeente Apeldoorn door te geven of en zo ja wie er namens 
uw gemeente aan dit onderhoud zal deelnemen. 

Over de samenstelling van de afvaardiging, plaats en tijdstip van het 
onderhoud en van het voorgesprek dat ter voorbereiding op het onderhoud 
met de Raad van Bestuur zal worden gehouden zal ik u tijdig nader be- 
richten. 

& Voorts deel ik u volledigheidshalve nog mede, dat de griffier van de 
vaste commissie voor economische zaken van de Tweede Kamer heeft laten 

weten dat de commissie het in dit stadium (nog) niet zinvol acht een 

gesprek aan te gaan met de Van Gelder-gemeenten, zulks met het oog op 

de diverse besprekingen die t.a.v. de Van Gelder-problematiek her en 
der nog gaande zijn. De commissie heeft te kennen gegeven het op prijs 
te stellen om te worden geattendeerd op nieuwe bij de Van Gelder-ge- 
meente(n) bekende ontwikkelingen t.a.v. Van Gelder. Hierop zal nog 
nader worden teruggekomen. 
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