
Aan het College van B&W gemeente Horst aan de Maas 

p/a Postbus 6005 

5960 AA Horst 

 

Horst, 21 september 2021 

 

Betreft: “kwestie Knops” 

 

Geacht college van B&W, 

 

Op 14 september jl. publiceerde NRC onder de kop “Ambtenaren hielpen staats-

secretaris Knops bij privékwestie” een artikel waarin gesteld wordt dat ambtenaren 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties intensief hebben 

samengewerkt met o.a. de burgemeester, wethouders en ambtenaren van de 

gemeente Horst aan de Maas en bestuurders en ambtenaren van de provincie 

Limburg. Dit zowel ter ondersteuning van de heer Knops als ter afstemming van de 

reacties op vragen van de media over de toepassing van de RvR-regeling in 2009 en 

2010 met betrekking tot de heer Knops. Naar aanleiding van dit artikel stellen wij 

graag de volgende vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van het artikel in NRC van 14 september jl. onder de kop 

“Ambtenaren hielpen staatssecretaris Knops bij privékwestie”? 

2. Wie (welke functionaris(sen)/vanuit welke instantie) heeft/hebben het initiatief 

genomen om te komen tot een uitwisseling en afstemming van informatie en 

berichten m.b.t. de “kwestie Knops” tussen de hiervoor genoemde functiona-

rissen/instanties? 

3. Wat was de reden dat u het initiatief nam, dan wel meewerkte aan de 

uitwisseling en afstemming van informatie en berichten m.b.t. de “kwestie 

Knops” tussen de hiervoor genoemde functionarissen? 

4. Wat was het doel van de uitwisseling en afstemming van informatie en 

berichten m.b.t. de “kwestie Knops” tussen de hiervoor genoemde functiona-

rissen? 

5. In de discussie in de gemeenteraad en in uw antwoorden op vragen van de 

gemeenteraad heeft u betoogd dat er geen sprake was van onreglementaire 

zaken en dat een en ander op correcte wijze verlopen is waar het gaat om de 

manier waarop de gemeente Horst aan de Maas en de heer Knops toentertijd 

zorggedragen hebben voor de afwikkeling van de door Knops gewenste 

aankoop van gronden, de bouw van zijn (huidige) woning en de (eventuele) 

compensatie die wel of niet gewenst zou zijn. Indien dit zo eenduidig is als u 

toen heeft doen voorkomen, waarom was dan afstemming met de andere 

hiervoor genoemde functionarissen nodig? 

6. Bent u het met de SP eens dat het beter ware geweest indien een – door de 

SP-fractie in de gemeenteraad voorgesteld – onafhankelijk onderzoek naar de 

gang van zaken rondom de transacties van de heer Knops had plaatsgevon-

den? Zodat er duidelijkheid was ontstaan en de heer Knops – indien van 

toepassing – vrijgepleit zou zijn van zaken die hem in de media verweten zijn. 



Een en ander mede gezien in perspectief van het besluit van de heer Knops 

om diens onschuld aan te tonen door een juridische procedure in te stellen, 

c.q de redacties van NRC en De Limburger tot rectificatie te dwingen. Door de 

SP-fractie is in de discussies rondom de kwestie Knops toentertijd betoogd dat 

de geloofwaardigheid van de heer Knops aan de orde is, mede gezien vanuit 

zijn taak als staatssecretaris om integriteitskwesties op de Nederlandse 

Antillen te moeten aanpakken. De heer Knops heeft vervolgens in mei 

van dit jaar – naar aanleiding van zijn initiatief via juridische weg 

rectificatie te eisen aan NRC en De Limburger – ook zélf gezegd dat hij 

minder geloofwaardig is als hij met beschuldigingen van niet -integer 

handelen te maken heeft. Kortom: ware het niet mede in het belang van de 

heer Knops geweest indien er een onafhankelijk onderzoek had 

plaatsgevonden? Graag ontvangen wij op deze vraag een gemotiveerd 

antwoord. 

Nu de situatie van de heer Knops met betrekking tot de toenmalige transacties 

opnieuw aan de orde is en overigens bij voortduring de kwestie omtrent niet-integer 

handelen door de heer Knops terugkomt in de media, bijvoorbeeld als het gaat om 

een opsomming van integriteitskwesties die in Nederland spelen of gespeeld 

hebben, heeft de SP-fractie het initiatief genomen de gemeenteraad opnieuw voor te 

stellen, te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de “kwestie Knops”. De brief 

aan de gemeenteraad met dit voorstel treft u als bijlage aan bij deze brief. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Sonja van Giersbergen 

(namens de fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas) 


