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Mijne heren, 

Ondergetekenden, gekazen leden van de Plaatselijke Ondernemingsraad van Van 
Gelder Papier Velsen, willen uw aandacht vestigen op een dreigend probleem 
waarmee de werkgelegenheid van enige honderden werknemers is gemoeid. 

Het probleem 

In ons bedrijf te Velsen wordt papier gemaakt op vier machines verdeeld over 
twee fabrieken, die wij fabriek Noord en fabriek Zuid noemen. In ons bedrijf 
werken circa 990 mensen, inclusief het bijbehorende havenbedrijf. 
In fabriek Zuid zijn geen problemen. Hier is in 1979 voor meer dan 
f 20,000.000 aeïnvesteerd waardoor deze fabriek met twee papiermachines 
een moderne fabriek is geworden. 

Het probleem dreigt voor fabriek Noord. In deze fabriek wordt op twee 
courantenpapiermachines circa 90.000 ton krantenpapier per jaar gemaakt. Hoewel 
90,009 ton krantenpapier veel is, blijft deze hoeveelheid ver achter bij de 
capaciteit van moderne courantenpapiermachines die minstens 159.000 ton op 
Eén machine per jaar produceren. 
Ook Van Gelder Papier beschikt over zo'n moderne courantenpapiermachine in de 
vestigingsplaats Renkum. Van Gelder Papier heeft die moderne machine kunnen 
bouwen (kosten driehonderd miljoen gulden) door: 

. Overheidsdeelname (10%) 8 
‚ äfnamegaranties door de Nederlandse Dagblad Pers 
. Eigen middelen. 

De capaciteit is gelijk aan die van vier bestaande pepiermachines binnen het 
Van Gelder Papier concern, te weten: twee te Renkum (inmiddels gestopt) en twee 
te Velsen (nog volop in bedrijf). De nieuwe courantenpaniermachine te Renkum 
is enige maanden geleden in gebruik genomen. 

Natuurlijk is voorzien dat deze ontwikkeling voor Velsen wijzigingen aan de 
bestaande courantenpapiermachines noodzakelijk zou maken. Plannen liggen gereed 
om een verbouwing te starten waarna andere houthoudende papierscorten op de 
machines kunnen worden gemaakt. 
Maar, door een veelheid van faktoren is Van Gelder Papier nu in een positie van 
zeer zware verliezen terecht gekomen. Voor realisering van de verbouwingsplannen 
is - naar wij vrezen - geen geld op korte termijn beschikbaar. 

Zonder ingrijpen wordt de werkgelegenheid van eniae honderden personeelsleden 
bedreigd: 
 



Oplossing: î 

Geld lenen voor de verbouwing. Wij menen dat het lenen van nòg meer geld 
dan al is gedaan de schuldenlast van Van Gelder Papier wel erg zwaar maakt. 
Töch is investeren in verbouwingen de enige oplossing voor de langere termijn. 
Wat wij nodig hebben is T IJ D om uit de huidige concernverliezen te komen. 
Voor onze fabriek Noord betekent dit: nog enkele jaren courantenpapier maken. 
Wat wij hiervoor nodig hebben is een markt waar het papier verkocht kan worden. 

DIE MARKT IS ER !! 

En wel: de Nederlandse markt! 

Ven Gelder Papier is de enige Nederlandse courantenpapierproducent. Toch 
bedient Van Gelder Papier maar ongeveer één derde van de Nederlandse markt. 
De overige twee derden van het Nederlandse courantenpapierverbruik worden 
geïmporteerd, vooral uit Scandinavië, 
Vergroting. van het marktaandeel van Van Gelder Papier vraagt echter politieke 
Kur op de Nederlandse Dagblad Pers om courantenpapier van ‘eigen bodem! te 
betrekken. 
Hiervoor zijn enkele redenen te noemen: 

1) de Scandinaviërs hebben zich nog maar enkele jaren dein toegelegd op de - 
produktie van courantenpapier. Zoals hiervoor al werd aangegeven is de 
papierproduktie zeer. kapitaals-intensief. Technische en technologische 
vernieuwingen vinden daarom schoksgewijs plaats. De Scandinaviërs hebben de 
modernste en grootste machines kunnen aanschaffen (mêt overheidssubsidie). 
Zij zijn met hun enorme produktiecapaciteit in staat hun produkten te 
‘dumpen! als antwoord op vergroting van het markt- „aandeel door Van Gelder Pepier. 

2) Het behoeft ons inziens nauwelijks een betoog om aannemelijk te maken dat de 
nieuwsvcorziening via kranten in een democratische samenleving het bestaan van 
een vaderlandse courantenpapierfabriek van vitaal belang maakt. (Boycot-akties!) 

3) Tòch zou de continuïteit van de gehele Nederlandse courantenpapierproduktie 
in gevaar kunnen komen wanneer een felle concurrentiestrijd met de 
Scandinaviërs losbarst. 

Wij willen die concurrentieslag eigenlijk ook helemaal niet aan. Slechts 
zolang Van Gelder Papier tijd nodig heeft om uit de verliezen te komen willen wij 
de extra produktie-capaciteit in Nederland verkopen. 

Opgemerkt moet nog worden dat exporteren van courantenpapier voor Van Gelder 
Papier geen zin heeft. De transportkosten breken de ruimte tussen produktieprijs 
en verkoopprijs geheel} af, of mêêr dan dat. Relatief lage transportkosten 
vormen het enige tegenwicht tegen de capaciteitsovermacht van de Scandinaviërs. 

Conclusie 

Wij verzoeken u stappen te willen zetten om de Nederlandse Dagblad Pers een 
groter aandeel van hun courantenpapierbehoefte bij Van Gelder Papier te En 
kopen. 
Dus: geen verzoek om overheidsgeld?! 

wij willen ons zêlf zien te redden!! 
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