PERSBERICHT
Staatssecretaris Marnix van Rij bezoekt Huizen
Staatssecretaris fiscaliteit in gesprek met CDA-leden en ondernemers

Vrijdag 5 augustus 2022
Op donderdag 4 augustus 2022 heeft staatssecretaris Marnix van Rij een bezoek gebracht
aan Huizen. Van Rij bezocht voetbalclub S.V. Huizen en businessclub Zuyderzee. Van Rij
werd daarbij vergezeld door de provinciaal lijsttrekker Dennis Heijnen.
Marnix van Rij (1960, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) was ondanks pittige
gespreksonderwerpen als een vis in het water tussen de lokale ondernemers en ging in op
verschillende fiscale onderwerpen. Van Rij gaf aan: “het fiscale systeem moet eenvoudiger,
maar dat is een kwestie van een lange adem.”
Pittiger werd het gesprek toen het ging over de toenemende armoede, oplopende inflatie en
gezinnen die niet meer kunnen rondkomen. CDA-leden riepen de staatssecretaris op
barmhartig te zijn. Van Rij gaf aan dat het kabinet al stappen heeft gezet zoals een korting
op de energiebelasting en het verlagen van de brandstofaccijns. “We moeten kijken wat de
Belastingdienst aan kan, maar ik verlies deze mensen niet uit het oog. Ik hoor jullie oproep
en neem dat mee terug naar Den Haag,” aldus Van Rij.
Het gesprek ging ook over stikstof. Van Rij gaf toe dat er veel fout is gegaan. “Het CDA heeft
achter de schermen keihard gewerkt om enkele zaken te repareren, dit is ook naar voren
gekomen in de kabinetsbrief van 15 juli,” aldus Van Rij. “Het CDA laat de boeren echt niet
vallen, wij hebben goede hoop op de gesprekken die volgen.”
Heijnen laat weten vanuit het CDA in de provincie Noord-Holland zeer kritische te zijn op het
stikstofbeleid van het kabinet. “Je kunt deze onzekerheid de sector niet aandoen, wij zullen
het kabinet en onze landelijke fractie blijven voeden met alternatieve oplossingen. Het is

daarom heel mooi dat Van Rij vandaag op bezoek kwam om dit uit eerste hand te horen,”
aldus Heijnen.
Eerder op de middag bezochten Van Rij en Heijnen ook West-Friesland waar zij een
keukentafelgesprek hadden met boeren over stikstof en met CDA-leden spraken over tal van
andere thema’s.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dennis Heijnen (fractievoorzitter CDAstatenfractie) via 06-14451994

