
Bondsbestuur: Plein ‘40-'45 nr 1 Amsterdam 

Telefoon 020-115959 Postbus 8107 Telexnr 16660 Postgiro 259322 

Bankrelatie: Hollandse Koopmansbank nv 

Aan het bestuur van de 

Bedrijfsledengroep Van Gelder Papier 

de heer C‚Balk 

  

Worme r 

Uw datum en ref. Bij beantwoording vermelden JnJ/np Datum 25 augustus 1976 

71(08) 

Waarde Vrienden, 

In antwoord op uw brief van 19 augustus jel. betreffende standpunt < 
bepaling Industriebond NVV inzake asbestverwerking, deel ik u mede, dat 
het bondsbestuur in zijn vergadering van 20 augustus Jel, de bijgaande 

verklaring heeft vastgesteld. 

Van onze betrokken distriktsbestuurder Nol de Jong hebben wij vernomen, 
dat de kwestie in de kadervergadering van 20 augustus is uitgesproken, 

Vertrouwende u met deze mededeling van dienst te zijn geweest, tekent, 

met vriendelijke groeten, 

Jn. de Jong 

bondssecretaris 

Bijlage 

   



Het bondsbestuur van de Industriebond NVV betreurt, dat door een misverstand 

een adviescommissie van de bond een standpunt betreffende uitbreiding en wij- 

ziging van de Papierfabriek Van Gelder & Zn te Wormer naar buiten heeft ge- 

bracht, zonder deze standpuntbepaling met de betrokken leden te bespreken en 

aan de betreffende beleidsorganen voor te leggen. 

Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met onze kaderleden, werkzaam bij 

van Gelder Papier te Wormer. Gevrdagd zal worden akkoord te gaan met: 

„het standpunt van de adviescommissie m.b.t. de gevaren die aan het werken 

met asbest zijn verbonden 

-het verzoek aan het gemeentebestuur van Wormer gêên beslissing te nemen 

over de aanvraag van een hinderwetvergunning totdat een nieuwe beoordeling 

kan plaatsvinden in het kader van het nieuwe asbestbesluit, subsidair, een 

voorlopige hinderwetvergunning te verlenen totdat het nieuwe asbestbesluit 

is afgekondigd. 

Indien een voorlopige vergunning wordt verleend, dan dienen uitvoerige con= 

trolemaatregelen te worden besproken en vastgesteld met de daarvoor bestemde 

instanties en de vakbeweging. 

De opvattingen van de bond - gehoord zijn meestbetrokken leden - zullen op de 

openbare hootzitting van de commissie Gemeentewerken en Planologie van de 

gemeente Wormer kenbaar worden gemaakt. 

20.8.76


