
en bekwaam president en hij had
zowel nationaal als internationaal
veel aanzien.

In 1983, spoedig na zijn pensione-
ring als president van De Nederland-
sche Bank, werd hij minister van
Staat. Zijlstra zei in een interview:
’’Het is fascinerend, het is een
voorrecht een tijdlang te mogen
meedraaien in de politiek, maar
innerlijk heb ik altijd een zekere
distantie bewaard. In het politieke
leven heb ik mij nooit helemaal thuis
gevoeld, zoals ik me bij De Neder-
landsche Bank wel thuis voelde’’.

Maar in beide functies, politicus en
bankpresident, blonk hij uit. Jelle
Zijlstra was één van de werkelijk
groten van de naoorlogse politiek
van ons land.

Namens de regering spreek ik de
wens uit dat zijn echtgenote,
kinderen, kleinkinderen, overige
familieleden en vrienden over de
kracht zullen beschikken om dit
verlies te dragen. Mogen zij zich
daarbij getroost weten door het
besef dat zeer velen, ook andersden-
kenden, met grote waardering en
veel respect terugdenken aan de
bijzondere bijdragen die Jelle Zijlstra
heeft geleverd aan welvaart en
welzijn van ons land.

Wij herdenken hem in dankbaar-
heid.

(De aanwezigen nemen staande
enkele ogenblikken stilte in acht.)

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Ingekomen is de
volgende brief.

Zeer geachte voorzitter.

Met ingang van 10 januari 2002 word
ik voorzitter van de Kamer van
Koophandel Zuid-Limburg. Voor mij
is dat een nieuwe uitdaging, die ik
graag aanvaard. Jammer genoeg
vloeit daaruit een tijdsbeslag voort,
dat ik niet kan verenigen met het
lidmaatschap van de Eerste Kamer.
Dat lidmaatschap zeg ik dan ook op
met ingang van diezelfde datum.

Graag wil ik mijn medeleden
bedanken voor de collegialiteit die
onze senaat zo zeer kenmerkt en die
ik in de afgelopen jaren heb ervaren.
Ook de medewerkers van de Eerste
Kamer wil ik graag in deze dank
betrekken. Hun dienstbetoon maakte
het verblijf in de Kamer aangenaam.

Van deze gelegenheid maak ik dan
ook met plezier gebruik om u allen
een zalig 2002 toe te wensen. Het ga
u allen goed.

Hoogachtend,
w.g. Thijs Wöltgens

Van deze brief is mededeling gedaan
aan de voorzitter van het Centraal
stembureau voor de verkiezing van
de leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. Ik stel voor, deze
brief voor kennisgeving aan te
nemen.

Ik wil dat echter niet doen zonder
op te merken dat er met het
beëindigen van het lidmaatschap van
de heer Wöltgens van deze Kamer
een einde komt aan een markante
parlementaire loopbaan in beide
Kamers der Staten-Generaal. Ik heb
dat vandaag al eerder mogen zeggen
tijdens de informele bijeenkomst in
verband met het nieuwjaar, maar het
lijkt mij gepast om dat hier nog ten
behoeve van de Handelingen te
memoreren en hem ook namens u
dank te zeggen voor de door hem
aan Nederland tot dusver verleende
diensten.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingeko-
men stukken staan op een lijst, die in
de zaal ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan dat de Kamer zich met
de voorstellen heeft verenigd.

Aangezien voor het voornemen tot
verlenging van verdragen de
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nummers 27465, nr. 6, 27502, nr. 3,
27694, nr. 2, 28021 (R1697), 28022
(R1698), 28023 (R1699), 28032, 28037,
28044, 28049 (R1703), 28073, 28080,
28083, 28086, 28087, 28092, 28100
(R1705), 28103, 28104, 28105, 28110,
28111 (R1706), 28112, 28113, 28132,
28133 (R1708), 28134 en 28154 de
termijn is verstreken, stel ik vast dat
wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit
voornemen, deze verdragen en
algemene maatregelen van bestuur
geen behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
voor het jaar 2002 (28000-VII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Comptabiliteitswet
houdende uitbreiding van de
onderzoeksbevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer ten
aanzien van de besteding van
gelden die ten laste komen van
de begroting van de Europese
Unie (achtste wijziging van de
Comptabiliteitswet) (27571);

- het wetsvoorstel Wet
toezicht Europese subsidies
(27572);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband
met het vervoer van leerlingen
(27884).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels
inzake de reconstructie van de
concentratiegebieden
(Reconstructiewet concentratie-
gebieden) (26356);

- het wetsvoorstel Wijziging
van enkele wetten in verband
met de inwerkingtreding van de
Reconstructiewet concentratie-
gebieden (28025);

- het wetsvoorstel Regels
inzake stankemissie van
veehouderijen in ontwikkelings-
en verwevingsgebieden (Wet
stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden) (27835);

- het wetsvoorstel Regels
inzake ammoniakemissie uit tot
veehouderijen behorende
dierenverblijven (Wet ammoniak
en veehouderij) (27836).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Walsma (CDA): Voorzitter.
Vele ontwikkelingen verlopen
volgens een sinusoı̈de, dat wil
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