Staatssecretaris van Financien Marnix van Rij ontmoet leden van de Gooise CDA afdelingen.
Op donderdagavond 4 augustus ontmoette Staatssecretaris van Financien Marnix van Rij
verschillende CDA leden uit de Gooise afdelingen van Huizen, Blaricum, Laren en Gooise
Meren bij de Business Club Huizen. Uiteraard was er volop gelegenheid om de mogelijke
gevolgen van de stikstofbom, die het kabinet onder de Nederlandse samenleving had gelegd,
te bespreken. De heer Van Rij bleek er een groot voorstander van te zijn om deze bom zo
snel mogelijk onschadelijk te maken, bijvoorbeeld door de ontsteking uit de bom te laten
halen, niet alleen door deskundige leiding van de heer Johan Remkes, maar ook met de
broodnodige inzet van bewezen deskundigen zoals de heer dr. Cees Veerman, oud CDA
politicus, die onlangs in een interview duidelijke uitwegen aangaf uit deze explosieve situatie.
De heer Veerman was vanaf 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in
het Kabinet-Balkenende I, vanaf 27 mei 2003 in het Kabinet-Balkenende II en ten slotte vanaf
7 juli 2006 in het Kabinet-Balkenende III. Reeds in 2001 schreef Veerman schreef in 2001
een rapport voor het CDA waarin hij pleitte hij voor 'revival van de oude boerenethiek'. Op zijn
advies kiest het CDA al jarenlang voor duurzame landbouw, die meer dan ooit nodig is.
Uiteraard ging de stikstofdiscussie ging niet zonder emotie gepaard, vooral toen ook de
toenemende nieuwe armoede de aandacht kreeg, die wellicht de toekomst gaat worden van
vele boeren, die hun levenlang hard hebben gewerkt. Wel was er volop gelegenheid om de
oorzaken van de emotie met elkaar te delen en respectvol als CDA leden met elkaar om te
blijven gaan. Tot slot van deze boeiende avond sprak de heer De Jonge, voorzitter van de
CDA afdeling Huizen, zijn dank uit aan staatssecretaris Van Rij voor het onderbreken van zijn
zomerreces, aan de Business Club Huizen voor de verleende gastvrijheid en aan alle
aanwezigen voor hun zeer betrokken inbreng.

