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memP Kennismaking , Halbe Zijlstra (Volker
Wessels) 23 augustus 10.15-11.00

Beste Michele,

T 06-

Datunl
21 augustus 2019

Bijlage(n)
geen

Aanstaande vrijdag heb je een kennismakingsgesprek met
Zijlstra. Ik schuif aan bij dat gesprek.

en Halbe

Er zijn geen gespreksonderwerpen vooraf aangereikt. Dat maakt gericht adviseren
moeilijk. Ik ga ervan uit dat het echt een kennismakingsgesprek is waarbij~

met name zal aangeven wat Halbe Zijlstra doet bij Volker Wessels.

Volgens nieuwsbronnen is Halbe Zijlstra aan Volker Wessels verbonden als
strategie adviseur.

Afhankelijk van de opstelling van Volker Wessels kan 11.1

Dhr Zijlstra heeft

Maar dit is een vrije gedachte, mijn advies is om eerst maar eens kennis te
maken en te zien hoe het gesprek aanstaande vrijdag verloopt.

Deze week heb je al via kennisgenomen van het dossier Granuliet.
Zoals je weet is Halbe Zijlstra hierbij betrokken want hij heeft een lijn gelegd naar
het ministerie om via jan Hendrik Dronkers de lopende discussie rond granuliet te
versnellen.
Mijn advies (en ook dat van zie zijn mail) is

Aanstaande maandag
spreken RWS en DGWB met het betrokken bedrijf de firma Bontrup. 11.1

Voor de volledigheid voeg ik nog even het uitgebreide CV toe van Halbe Zijlstra.

Met vriendelijke groet,
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Bront Wikipedia
Halbe Zijlstra (Oosterwolde, 21 januari 1969) is een voormalig Nederlands
politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Van 26 oktober
2017 tot 13 februari 2018 was hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-
Rutte III. Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was hij staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I.
Zijlstra was van 2006 tot oktober 2010 lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Ook was hij kamerlid in de periode van 23 september 2012 tot 26
oktober 2017. Van 1 november 2012 tot 16 maart 2017 was Zijlstra in de Tweede
Kamer fractievoorzitter voor de VVD.

RWS Beatuuraataf

Datum
21 augustus 2019

Levensloop en functies
Zijlstra is de zoon van een politierechercheur. Te Oosterwolde was hij drie jaar
actief binnen de duivenspoit als secretaris bij een postduivenvereniging. Hij
studeerde sociologie (doctoraal 1996) aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed
een opleiding Marketing (afgerond 1994) aan de in dezelfde plaats gevestigde
Hanzehogeschool.

Gemeenteraadslid
Onder invloed van Frits Bolkestein werd hij in 1994 lid van de VVD. In 1996 ging
hij in Utrecht wonen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 werd hij
gekozen in de gemeenteraad van Utrecht. In 2001 trad hij af omdat hij vanwege
werkzaamheden voor zijn projectmanagementbureau Improvex voor enige tijd
naar het buitenland vertrok. Op 7 februari 2003 maakte hij, naar eigen zeggen,
de Bomaanslag op Club Nogal mee in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Hij zou
de aanslag vanaf de overkant van de straat gezien hebben en glas in zijn hoofd
hebben gekregen. In 2003 keerde hij na het vertrek van een partijgenoot terug in
de Utrechtse raad. Zijlstra werd in 2004 fractievoorzitter. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij herkozen. Kort daarop legde hij
opnieuw vanwege zijn eigen bedrijf het raadslidmaatschap neer.
Lid Tweede Kamer
In het najaar van 2006 stond Zijlstra als 19e op de VVD-kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen 2006, genoeg om in de Kamer te worden gekozen.
Zijlstra deed meteen van zich spreken door samen met oud-collega raadslid uit
Utrecht Hans Spekman (PvdA) het initiatief te nemen voor een voetbalwet die het
geweld van voetbalhooligans zou moeten tegengaan. Van april 2007 tot
december 2008 was hij lid van de commissie-Dijsselbloem, die onderzoek deed
naar het effect van onderwijsvernieuwingen in het Nederlandse voortgezet
onderwijs. Zijlstra werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010 herkozen in het
parlement.
Staatssecretaris van OCW
Op 14 oktober 2010 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap in het kabinet-Rutte I. In die functie ontwikkelde hij plannen om
te bezuinigen op subsidies in de cultuursector. Op een begroting van 900 miljoen
euro zou 200 miljoen euro bezuinigd worden. Een groot aantal culturele- en
kunstinstellingen zouden hierdoor worden bedreigd. Door een aantal uitspraken
rondom de geplande bezuinigingen raakte Zijlstra in opspraak. Zijlstra zei zelf
over de bezuinigingen op kunst en cultuur onder andere 'Niemand is veilig'. Ook
werd Zijlstra verweten dat hij geen affiniteit met de sector zou hebben. Zijlstra
noemde dit zelf een voordeel als je zoveel moet bezuinigen.
De geplande bezuinigingen leidden tot protesten. Op 26 juni 2011 werd door 3500
mensen de Mars Der Beschaving gelopen van Den Haag naar Rotterdam als
protest tegen de kabinetsbezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur. Op 27
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juni 2011 volgde er een protestactie op het Malieveld in Den Haag waarbij zo'
7000 tot 10.000 mensen aanwezig waren. Ondanks deze protesten wees Halbe
Zijlstra alle moties tot het herzien van de geplande bezuinigingen af, omdat het
kabinet een omslag en pijnlijke keuzes zou willen maken.(') Zijlstra was in 2010
verantwoordelijk voor het besluit om, anders dan eerder was voorzien, niet over
te gaan tot nieuwbouw voor het Nationaal Historisch Museum.
Naast de cultuurbezuinigingen wilde Zijlstra ook studenten die te lang over hun
studie doen beboeten door hun een hoger collegegeld op te leggen, de
zogenaamde langstudeerboete. Ook studenten die bijvoorbeeld door een
bestuursfunctie al een vertraging hadden, werden er door getroffen. Dit leidde tot
felle protesten van zowel studenten, docenten en hoogleraren, omdat ze het in
strijd vonden met het gelijkheidsbeginsel en het "regel-verandering tijdens de
wedstrijd" zou zijn. De maatregel werd door het kabinet-Rutte I ingevoerd. In
2012, bij de vorming van het kabinet-Rutte II, werd door onderhandelaars Rotte
en Diederik Samsom bekendgemaakt dat de maatregel met terugwerkende kracht
zou worden afgeschaft.
In 2012 diende Zijlstra een wetsvoorstel in om de basisbeurs voor master-
studenten onder het sociaal leenstelsel te brengen.
Lid Tweede Kamer en fractievoorzitter
Op 1 november 2012 werd Zijlstra gekozen tot voorzitter van de VVD-fractie in de
Tweede Kamer. Hij volgde hiermee Mark Rutte op, die tot formateur benoemd
werd. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 werd Rutte een dag
later opnieuw fractievoorzitter.
Minister van Buitenlandse Zaken
Zijlstra werd op 26 oktober 2017 beedigd als minister van Buitenlandse Zaken in
het kabinet-Rutte III.
In februari 2018 kwam Zijlstra in opspraak. Hij had in een toespraak in 2016 en
bij andere gelegenheden gemeld dat hij in 2006 aanwezig was bij een
bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin, waarbij
deze gesproken zou hebben over zijn ambitie voor een "Groot-Rusland": een
uitbreiding van Rusland met Wit-Rusland, Oekraine, de Baltische staten en
eventueel Kazachstan.
Na mediavragen hierover bekende Zijlstra dat hij niet bij deze bijeenkomst was
geweest. Volgens hem was het verhaal van iemand anders en deed hij het
voorkomen als zijn eigen verhaal om de identiteit van de bron te beschermen.
Voormalig Shell-topman jeroen van der Veer maakte zich vervolgens bekend als
Zijlstra's bron, maar hij ontkende dat hij het op die manier aan Zijlstra had
verteld. Volgens Van der Veer waren Poetins woorden over "Groot Rusland" alleen
historisch bedoeld en had deze niet gesuggereerd het grondgebied van Rusland te
willen uitbreiden. De zaak kreeg ook in de internationale pers aandacht.
Aan het begin van een debat over deze zaak in de Tweede Kamer, gaf Zijlstra op
13 februari 2018 aan bij de Koning zijn ontslag aan te vragen als minister van
Buitenlandse Zaken; dit werd hem per die dag verleend.
VolkerWessels
Op 7 november 2018 werd bekend dat Zijlstra bij bouwonderneming
VolkerWessels aan de slag ging. Hier is Zijlstra als strategieadviseur in dienst
getreden.
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