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Haarlem, 29 april 1980. 

Vragen van de heer W. Hartog (CPN) 

De Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u over- 
eenkomstig het bepaalde in artikel 47 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van provinciale staten mede, dat op 14 april 
1980 van het lid van provinciale staten, de heer W. Hartog, de vol- 
gende vragen bij gedeputeerde staten zijn ingekomen: 

1. 

Het 

Zijn gedeputeerde staten bereid om stappen bij de Raad van 
Bestuur van Van Gelder Papier te ondernemen voor het behoud van 
de werkgelegenheid bij Van Gelder in Wormer en er op aan te 
dringen bij de Raad van Bestuur dat de verlangde investeringen 

worden gedaan? 

Zijn gedeputeerde staten bereid de provinciale bevoegdheden 
m.b.t. de SIR (Wet Selectieve Investerings Regeling) te benutten 
teneinde belemmeringen, die als gevolg van de SIR voor voor- 

noemde investeringen eventueel gelden, niet van toepassing. te 

verklaren? 

antwoord van gedeputeerde staten luidt als volgt: 

Vanaf medio 1979 is de provincie betrokken geweest bij het 
overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de raad van bestuur, 

werknemersvertegenwoordigers, de nationale overheid en de lokale 

overheid. 

Doel van de deelname aan dit overleg van de zijde van de provin- 

cie was het daadwerkelijk meewerken aan het zoeken naar 

oplossingen om de werkgelegenheid te behouden. 

Thans vindt overleg plaats tussen het Ministerie van Economische 

Zaken, de raad van bestuur en de werknemersvertegenwoordigers 

teneinde de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre de vestiging 

kan worden gecontinueerd, eventueel buiten het VGP-concern om. 

“De “rol van de provincie in dit stadium van overleg is uiterst 

Aan 

bescheiden, en kan dit ook zijn gezien de geringe bevoegdheden 
van de provincie. 

Met het gemeentebestuur van Wormer wordt contact onderhouden 
over de vraag of en zo ja, op welk tijdstip en op welke wijze 
nog activiteiten door de lokale/regionale overheid kunnen worden 
ontwikkeld. 
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De belemmering voor de investeringen die kan ontstaan ten 

gevolge van de Wet Selectieve Investerings Regeling (SIR) omvat 

de SIR-heffing. 

Tea.v. deze heffing kan worden opgemerkt dat in Wormer geen 

ander regiem geldt dan in Apeldoorn. Wel zijn voor Wormer hogere 

investeringen becijferd en dus ook een hogere SIR-heffing. 5 

Met betrekking tot de heffing heeft de provincie geen enkele 

bevoegdheid. 

Gedeputeerde staten overwegen echter indien dit bij de financie- 

ring van een eventuele overname of bij continuering van de VGP- 

vestiging van belang zal zijn een verzoek aan de Minister van 

Economische Zaken te richten om deze investeringen vrij te 

stellen van de SIR-heffing. Op dit moment kan nog niet worden 

aangegeven in welke mate bij een eventuele overname of bij con- 

tinuering investeringen noodzakelijk zullen blijken. 
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