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In aansluiting op mijn brief van 30 mei jl. deel ík u mede dat 
het tijdstip van het gesprek met de Raad van Bestuur van Van 
Gelder Papier op 10 juni a.s. is bepaald op 10.30 uur. Het 
gesprek vindt plaats op het hoofdkantoor van Van Gelder, 
Parnassusweg 126 te Amsterdam. 
De gemeenten Apeldoorn, Heerde, Leeuwarden, Rotterdam, Velsen 
en Wormer hebben inmiddels laten weten zich bij het gesprek 
te laten vertegenwoordigen. Ik dring er bij u op aan, uw ge- 
meente, indien mogelijk, te laten vertegenwoordigen door (o.m.) 
een bestuurder aangezienmetde Raad van Bestuur is afgesproken dat 
het onderhoud van de zijde van de "Van Gelder-gemeenten'' door de 
bestuurders van de diverse gemeenten zou worden gevoerd. 

Ter voorbereiding van het gesprek met de Raad van Bestuur verzoek 
ik u hierbij tevens deel te nemen aan het voorgesprek, dat op 
dezelfde dag, aanvang 99.15 uur, zal worden gehouden in vergader 
zaal 11 van het Rai-congrescentrum in Amsterdam (nabij het Centraal 
Station). 

Te uwer informatie is nog bijgevoegd een interne mededeling waarin 
vermeld enige aandachtspunten uit het overleg tussen de "Van Gelder- 
gemeenten! en het ministerie van Economische Zaken op 10 april 3. 
Drukke werkzaamheden zijn er de oorzaak van dat ik mij heb moeten 
beperken tot het weergeven van "slechts" enige aandachtspunten. 

“ Hoogachtend, 

De secretaris van de werkgroep van de 
gemeenten met een vestiging van Van 
Gelder Papier 

EE 
Tj.J. Grozema 

verzoeke in uw antwoord ons kenmerk en datum van deze hrief te vermelden
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betreft: Van Gelder Papier. 
  

Conform onze afspraak van hedenmorgen, onderstaand enige aandachtspunten uit 

het overleg tussen de Van Gelder-gemeenten en het ministerie van E.Z. op 10 april 

Ts 

E.Z. is niet passief inzake Van Gelder Papier gelet op de bereidheid van de 

A.B.N. om 70 miljoen aan Van Gelder te lenen mede d.m.v. overheidsgarantie 

N.EB. 

— In dat kader gesproken over reorganisatie en voorwaarden t.a.v. sanering 

bedrijf. 

— Van Gelder kwam met 2 nieuwe saneringen. 

1. opheffing vestiging Wormer. 

2. stoppen van Ì machine in Wapenveld en modernisering 2 andere machines. 

— Van Gelder is er daarmee nog niet. Ingrepen zijn verder noodzakelijk in 

Wapenveld, Renkum en Velsen-Noord. Zodanige ingrepen dat het ook personele 

konsekwenties zal hebben. 

— Overigens doen zich ernstige problemen voor in de papierindustrie in zijn 

algemeenheid. 0 e Ze 

1. stijging cellulose prijzen. 

2. stijging energieprijzen (papierindustrie is energievreter). 

3. marktverwachting krantenpapier is gewijzigd; groei van de markt is verdwenen. 

Overcapaciteit zal ontstaan. 

— De Nederlandse papierindustrie zal zelf zijn weg moeten zoeken door efficiency 

en zoeken naar specialiteiten. Voor geavanceerde produkten zijn er zeker markte 

— Van Gelder produceert ongestreken papier, andere bedrijven gestreken, hetgeen 

minder cellulose verbruik als gevolg heeft. 

— Er ís nog een behoorlijke bui uit Amerika te verwachten, indien zij op de 

Europese markt gaan opereren. De vraag in Amerika is nu nog groter dan het 

aanbod maar dat zal zeker wijzigen. Ed 

— Voor E.Z. is het een punt van grote zorg dat de gasprijzen in Duitsland verschil 

len van de Nederlandse, waardoor daar goedkoper geproduceerd kan worden. Heeft 

de aandacht van de direkteur-generaal voor de industrie. 

— Het investeringsplan zal aangepast moeten worden gelet op de hogere verliezen 

en de gestegen rente.  


