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VRAGEN,
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering
schriftelijk gegeven antwoorden

3074.

VRAGEN van de heer Borst in verband met de
gang van zaken bij de nieuwe fabriek te Oosterhout van de N.V. Metaalbuizenfabriek Excelsior
te Schiedam. (Ingezonden 2 mei 1958.)

1. Hebben de Ministers kennis genomen van de gang van
zaken bij de nieuwe fabriek te Oosterhout van de N.V. Metaalbuizenfabriek Excelsior, te Schiedam, die kort na haar opening
feitelijk stil werd gelegd?
2. Kan de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
meedelen, op grond van welke overwegingen hij destijds vergunning tot de bouw van dit object heeft gegeven?
3. Is het juist, dat de Herstelbank mede in de financiering
van dit object is gemoeid?
4. Wil de Minister van Economische Zaken mededelen, of
en, zo ja, welke bemoeiingen hij met de voorbereiding van genoemd object heeft gehad?
5. Indien vraag 4 ontkennend wordt beantwoord, had het
dan niet op de weg van de Minister van Economische Zaken
gelegen, tevoren een onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van de plannen der genoemde firma, ten einde investcring van 23 miljoen in een object te voorkomen, dat niet
levensvatbaar is?
6. Is het juist, dat de produktie in bedoeld bedrijf stopgezet
moest worden door concurrentie uit Luxemburg, dan wel een
ander lid van de K.S.G.?
7. Welke maatregelen denkt de Minister van Economische
Zaken te nemen, ten einde alsnog bedoeld bedrijf op gang te
brengen?
8. Is het de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
bekend, dat arbeiders naar Oosterhout zijn getrokken, daar in
dure huizen gehuisvest zijn en nu werkloos zijn geworden?
9. Ligt het niet op de weg van de Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid om speciale maatregelen te nemen,
ten einde te voorkomen, dat deze arbeiders het slachtoffer worden van een onverantwoordelijke speculatie van de hierbij betrokken ondernemers en financiers?
ANTWOORD van de heer Zijlstra, Minister van Economische Zaken, mede namens de heren Witte, Minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, en Suurhoff, Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid. (Ingezonden 2 juni 1958.)
1. De ondergetekende en zijn ambtgenoten van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben kennis genomen van de gang van zaken
bij de nieuwe fabriek te Oosterhout van de N.V. Metaalbuizenfabriek te Schiedam.

Deel III

Zitting 1957—1958

Aanhangsel

2. De eerstgenoemde ambtgenoot van ondergetekende heeft
de goedkeuring ex artikel 17 van de Wederopbouw wet verieend, aangezien voor de uitvoering van industriële bouwwerken geen beperking werd en wordt toegepast.
3. Volgens mededelingen van de directie van de Herstelbank moet deze vraag ontkennend worden beantwoord.
4. De ondergetekende heeft geen bemoeiingen gehad met
de voorbereiding van genoemd project. De betrokkenen hebben hun plannen destijds mondeling kenbaar gemaakt aan zijn
Departement, dat daarvan met belangstelling heeft kennis genomen.
5. In het algemeen ligt het niet op de weg van de ondergetekende om een onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van investeringsplannen van de industrie. Uitgezonderd
gevallen, waarin bijzondere medewerking van de Overheid
nodig is, berust de beslissing over investeringen immers geheel
bij het bedrijfsleven. Overigens lijkt het de ondergetekende
voorbarig om op grond van de thans bekende feiten te concluderen, dat het bedrijf te Oosterhout definitief niet levensvatbaar is.
6. Blijkens hetgeen de ondergetekende bekend is geworden,
is de oorzaak van de moeilijkheden gelegen in een mede door
conjuncturele omstandigheden verscherpte concurrentie. Onder
de concurrenten neemt de Luxemburgse industrie inderdaad
een belangrijke plaats in. Voor de goede orde zij opgemerkt,
dat het artikel buizen niet valt onder de bevoegdheid van de
Hoge Autoriteit van de Kolen- en Staalgemeenschap.
7. Aan de ondergetekende is nog niet gebleken, dat door
maatregelen van zijn kant het op gang komen van bedoeld
bedrijf zou kunnen worden bevorderd, doch indien een verantwoorde mogelijkheid daartoe zich voordoet, zal hij daaraan
zeker de nodige aandacht schenken.
8. Het is de ambtgenoot van de ondergetekende, tot wie
deze vraag werd gericht, bekend, dat 43 gehuwde werknemers
van Excelsior te Schiedam, deels geschoolden, deels ongeschoolden, naar Oosterhout zijn verhuist, ten einde in de
nieuwe fabriek van Excelsior aldaar te gaan werken. Zij zijn
gehuisvest in de nieuwgebouwde woningen, waarvan het huurpeil in het algemeen — zoals bekend — boven dat van vooroorlogse woningen ligt. Klachten, dat de woningen in kwestie
te duur zouden zijn, hebben noch de ondergetekende, noch zijn
ambtgenoten bereikt. Van de bedoelde 43 werknemers zullen
er 17 wegens inkrimping van het bedrijf worden ontslagen.
9. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
van mening, dat ten behoeve van deze arbeiders dezelfde maatregelen dienen te worden toegepast, welke in het algemeen ter
bestrijding van de huidige werkloosheid gelden en waarover de
Kamer recentelijk naar aanleiding van de interpellatie-Biewenga
is ingelicht. De Minister kan de verzekering geven, dat de
wederinschakeling in het arbeidsproces van de betrokken arbeiders, evenals die van de andere werklozen, binnen het raam
van de de Regering ter beschikking staande mogelijkheden bij
voortduring wordt nagestreefd.
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