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De Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u over- 

eenkomstie het bepaalde in artikel 47 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van provinciale staten mede, dat op 29 januari 

1980 van het lid van provinciale staten, mw. M. Hassoldt-de Boer, 

mede namens mw. mre Th.F.W.N. Janssens-Quant (P.P.R.) en de heer 

C.J. Waij, de volgende vragen bij gedeputeerde staten zijn ingekomen: 

  

  

Zoals bekend bestaat er bij de fa. Van Gelder Papier te Wormer nog 

steeds grote ongerustheid over het voortbestaan van ruim 500 arbeids- 

plaatsen. Dit bedrijf is niet ret enige in de Zaanstreek dat met 

grote problemen kampt: wij noemen hierbij de fa. Bruynzeel, een 

Unileverbedrijf en de cacaosector. De vakbonden menen dan ook dat, 

wanneer deze sombere verwachtingen bewaarheid zullen worden, de 

totale arbeidsreserve in de Zaanstreek zal stijgen van 2} naar 4%. 

Gezien de activiteiten die gedeputeerde staten volgens de beantwoor- 

ding van vragen uit de staten van 24 juli jele teaeve het voortbe- 

staan van dit bedrijf ontplooien, vernemen wij graag de mening van 

het college over het volgende. 

1. Het bedrijf van Van Gelder Papier te Wormer met zijn ruim 500 
arbeidsplaatsen, zou wellicht gered kunnen worden, wanneer het 

vervangende produkt voor de asbest, het glasvezelvlies ook in 

Wormer geproduceerd gaat worden. 

Volgens onze informaties is de Raad van Bestuur, ondanks het feit 

dat de onderzoekingen nog niet afgerond zijn, toch al van menine 

dat de glasvezelvliesproduktie in Apeldoorn zal moeten plaatsvin- 

den. De benodigde totale investeringen voor dit produkt zouden 

nel. in het bedrijf te Apeldoorn rond 16 miljoen gulden lager 

liggen dan in Wormer. 

Zijn gedeputeerde staten in staat ons te informeren waardoor dat 

verschil in investeringskosten ontstaat en uit welke elementen 

dit bedrag is opgebouwd”? 
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2e Wederom volgens onze informaties, zou niet-plaatsinge van de glas- 

vezelapparatuur in Apeldoorn inhouden dat daar op den duur wel- 

licht 50 arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Het is echter 

duidelijk dat wanneer deze machinerie niet in Wormer geplaatst 

zal worden, dit de defintieve sluiting van het bedrijf betekent. 

Hebben gedeputeerde staten de overtuiging dat deze pregnante ver- 

schillen duidelijk in de hele besluitvorming rond de vestiging in 

Wormer worden meegenomen? 

Wat is het oordeel van het college over de huidige ontwikkeling 

bij genoemd bedrijf en wat is de rol die de provincie in deze 

materie kan spelen? 

Eet antwoord van gedeputeerde staten luidt als volgt: 

Algemeen 

De beantwoording van deze vragen is vertraagd, omdat eerst het re- 

sultaat van een viertal externe onderzoekbureaus moest worden afge- 

wacht. 

Het antwoord op de vragen is als volet: 

le 

de 

De glasvezelvliesproduktie vindt momenteel plaats in de vestiging 

te Apeldoorn. De raad van bestuur is van mening, dat de voorgeno- 

men nieuw te bouwen glasvezelvliesmachine, ter vervanging van de 

bestaande machine, wederom in Apeldoorn dient te worden geplaatst. 

Plaatsing van de machine in Wormer betekent een stijging van de 

investeringskosten volgens een berekening van Van Gelder Papier 

met ca. 16 miljoen gulden, volgens bijgaande specificatie. Dit 

verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door de extra aan- 

loopverliezen, die produktie te Wormer met zich brengt. 

Andere oorzaken zijn de dan noodzakelijke aanpassingen in de 

machine-specificatie, extra kosten t.g.v. de engineering van de 

bouw, alsmede de in Wormer van kracht zijnde SIR-heffing. 

De produktie van glasvezelvlies is vanaf het begin in de vesti- 

ging te Apeldoorn geconcentreerd geweest. 

Het aantal arbeidsplaatsen, dat bij de produktie betrokken is, 

bedraagt 75. 

Het personeel is ten behoeve van het technisch zeer geavanceerde 

produktieproces speciaal opgeleid. 

De overheveling van de produktie van Apeldoorn naar Wormer zou 

door verbreding van het draagvlak de continuïteit van andere 

delen van Van Gelder Wormer kunnen mogelijk maken (zie voor 

standpunt raad van bestuur van Van Gelder antwoord op vraag nr. ).
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De onderzoeken die door vier onderzoekbureaus zijn gedaan naar de 

voortbestaansmogelijkheid van de vestiging te Wormer zijn inmid- 
dels afgerond. Op grond van de uitkomsten van de onderzoeksrap- 

porten heeft de raad van bestuur het voorlopig besluit genomen de 

vestiging te Wormer gefaseerd te sluiten. 

Het voorlopig besluit is om advies gezonden naar de plaatselijke 

en de centrale ondernemingsraad, terwijl ook binnenkort nader 

overlee zal worden gevoerd met de vakbonden. 

Uit de onderzoeken blijkt, dat de markt voor asbest-viltprodukten 
in toenemende mate zal verslechteren, zodat ten aanzien van dit 

zwaar verliesgevende produkt geen herstel mag worden verwacht. 

Dit geldt evenzeer voor de papierproduktie bij een gelijkblijvend 

produktenpakket. 
Veranderingen hierin vergen aanzienlijke investeringen. De finan- 

ciele positie van het Van Gelder Papier-concern laat echter een 
dergelijke investering niet toe, zodat de raad van bestuur ook 

deze produktie wenst te stoppen. 

Onderzocht zal worden, in hoeverre het rijk zou kúnnen bijdragen 

in de investerineskosten van de papiermachines, waardoor een mo- 
gelijke verkoop van dit deel van het bedrijf zou kunnen worden 

bewerkstelligd. 

Met betrekking tot het aandeel dat de provincie kan leveren in 
het tot stand brengen van een acceptabele oplossing, kunnen gede- 

puteerde staten in dit stadium onvoldoende duidelijkheid geven. 
Daarover vindt bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats met de 

meest betrokken partijen. (R.v.B., werknemersvertegenwoordigine, 

meest betrokken gemeenten, E.Z.). Vooralsnog zien gedeputeerde 

staten hun taak gelegen in het ondersteunen van de genomen, c.q. 

te nemen iniatieven van het gemeentebestuur van Wormer. 

Nede naar aanleiding van de opmerkingen van het statenlid Lagrand 

in de statenvergadering van 51 maart j.l. achten gedeputeerde 
staten het gewenst in een van de komende vergaderingen van de 
Commissie voor Economische Zaken de problematiek Van Gelder 
Wormer aan de orde te stellen. 

Gedeputeerde staten hebhen het ambtelijk apparaat verzocht een 

beleidsnotitie (scenario) op te stellen waarin aangegeven wordt 

op welke wijze de provincie een antwoord kan geven op het steeds 
veelvuldiger voorkomende beroep op de provincie een bijdrage te 

leveren in het oplossen van lokale/regionale bedrijfsproblemen 

(Prandweerfunctie).
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CONSRQUENTIES PLAATSING M 105 (NON-WOVEN MACHINE) IN WORMER IN 

VERGELIJKING MET PLAATSING TE APELDOORN (ZIE INTERNE NOTITIE 

DRS. C.J. VERLINDE PD 16.1.1980) 

Wijze van presentatie in 
  

cash flow worksheet 
  

fe 

2e 

de 

Aanpassing machine- 

specificatie: 

- extra stofvoorbe- 

reiding (in Apel- 
doorn aanwezig) 

—- extra diversen 

(vompen, leidin- 
cen etc.) 

f 1.500.000, - 

he 250,000,- 
f 1,750. 000, - 

Engineering tebeve 

de bouw: 
- wijziging van het 

plan gebaseerd op 
Apeldoorn (thans 

besteed 
f_ 600. COO, -) 

extra, geraamd 

voor aanpassing 

Wormersituatie Ë 300. 000, — 

— extra bouwkundige 

voorzieningen) 
(heien?) ) 

— aanpassing gebou- 

wen 2e bouwver- 

niet berekend 

gunning É 50. 000, - 

SIR-heffing 11% f___700.000, - 
(van 6,5 miljoen) 
(Apeldoorn 0%, Wor- 

mer 11%) 

Personeel: 
— opleiding te f 675.000, - 

Apeldoorn met 

reis- en ver- 

blijfkosten: 

stel 60 man uit 
Wormer 

Verhoging kapitaalsinvestering 

meteHf beat, Tsetite 

Verhoging kapitaalsinvesteringe 

met Hfl. 0,5 min. 

Niet opgenomen. 

Verhoging kapitaalsinvestering 

met Hfl. 0,05 mln. 

Als gevolg van genoemde verho- 

gingen van de kapitaalsinveste- 

ring stijgt de WIR met Hfl. 0,1 

mln. SIR-verhoging + Hfl. 0,7 

mln. 

Opgenomen onder start-up losses 

in 1981.
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5. Aanloop nieuwe 

machine: 

a. vertraging stel Opgenomen als daling van de 

5 maanden brutomarge: 

verlies door ver- 1981: Hfl. 0,9 mIn., 1982: Hfl. 

schil brutomarges 2,1 mln. 

tussen M 105 en 

M 104 (1/Ax 22,6 
_… 10,8 mine) f 3,000. 000, - 

be. lager machine- Minder volume beïnvloedt de 

efficiency door brutomarge negatief. 

“nieuw personeel" 1982: — 15% volume - Hfl. 35,5 

stel + 10% extra mln. minder brutomarge. 

verlies geduren- 192%: —- 5% volume - Hfl. 1,2 

de eerste 24 mln. minder brutomarge. 

maanden = gemid- 

deld 10% 
(van 47 mln. bru- 
tomarge is) f 4. 700.000, - 

c. extra afkeur/ Werkt door als verhoging van de 

afval (geen rest- start-up losses: 

waarde) (variabe- 1982: 7% van volume met gemid- 

le kosten 2 jaar delde var. kosten 1982: Hfl. 

is 75 mln.) £ 3,750.,000,- 2,35 mìn. 
1983: 3% van volume met gemid- 

delde var. kosten 1985: Hfl. 

1,4 mln. 

d. geen stand-by Beïnvloedt de start-up losses in 

huidige machine 1981. 

indien nieuwe ma- 

chine storingen 

vertoont, tenzij 

het voltallige 

versoneel van 

Apeldoorn aan- 

blijft. 

Stel 5 maanden 

extra na de 

start (1/4x 3,6 
mln. loonsor) 

hj 900. 000, - 

6. Extra transport/ Verhoging van vaste kosten per 

handling/verpakking/ jaar: 

opslag etc. van com- 1981 t/m 1983 : 0,5 

binatiepakketten 1984 en 1985 Oi 

PFI/NBA t.b.v. te 1986 en volgende jaren: 0,2. 

Apeldoorn te verwer- 

ken dragermate- 

riaal Ê 500. 000, -
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Indicatie niveau 

van de meerkosten * f 16.525. 000, - 

Niet opgenomen in de berekeningen 

zint 

— marktrisico, verliesafzet als ge- 

volg van onregelmatige kwaliteit 

van de leveringen in de aanloop- 
periode; 

= allerlei personele consequenties; 

- verlies bekwame Productie- en 
Research & Development-medewerkers; 

- de niet-totstandkoming van een dui- 
delijk, afzonderlijk profit centre; 

— handicap bij eventuele toekomstige 
joint ventures voor dragermateriaal, 

doordat geen afgeronde, gescheiden 

bedrijfseenheid ontstaat. 

%* Extra bouwkundige kosten te Wormer — 
zie onder 2 = zijn hierbij niet 
verrekend.


