
• Opdrachtgever vuilstortrapport neemt het op voor klokkenluider Coenrady 

'Een schandelijke handelswijze' 
Het beëindigen van de 
samenwerking met milieu
deskundige Cor Coenrady 
door de provincie Gelderland 
is een schandelijke 
handelswijze van de provincie. 
Dat zegt Ard op de Weegh van 
lokale partij BOB in de 
gemeente Overbetuwe. 
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Op de Weegh gaf Coenrady Con
sultm het bedrijf van Coenrady, op
dracht om het rapport te maken 
over de voormalige vuilstort bij 
Reeth. Dat rapport, zo onthulde De 
Gelderlander gisteren, was voor de 
provincie reden om de samenwer
king met Coenrady op te zeggen. 

De milieudeskundige uit Elst 
was eerder, via een uitzendbureau, 
door de provincie ingehuurd. Hij 
openbaarde onderzoekscijfers naar 
de luchtkwaliteit in Nijmegen
West. 

Coenrady meende dat overheden 
als de gemeente Nijmegen, de pro
vincie en omgevingsdienst ODRN 
voor het publiek belangrijke infor
matie onder de pet hielden. Hij 
koos voor de rol van klokkenluider 

en openbaarde onder meer dat as
faltcentrale APN in Nijmegen veel 
meer vervuiling uitstootte dan was 
toegestaan. 

Coenrady werd door de provincie 
op het matje geroepen, maar hield 
voet bij stuk. Volgens de onderzoe
ker uit Elst geven het Verdrag van 
Aarhus over milieu-informatie; de 
Wet Openbaarheid van Bestuur en 
de nieuwe Wet Open Overheid 
hem het recht en de plicht om on
derzoeksresultaten openbaar te 
maken. De provincie deelt die me
ning niet en verbrak de samenwer
king met het uitzendbureau waar
voor Coenrady werkte. 

Vertrouwelijk 
De provincie stelt dat het contract 
met de milieudeskundige werd 
ontbonden, omdat hij vertrouwe
lijke gegevens van bedrijven mee 
naar huis heeft genomen en deels 
naar buiten heeft gebracht. De pro
vincie spreekt 'met klem' tegen dat 
de deskundige vanwege een kriti
sche houding niet langer meer 
mocht werken voor de provincie. 

Omdat de provincie wel gebruik 
wilde blijven maken van de exper
tise van Coenrady, werd gewerkt 
aan een nieuwe overeenkomst. 
Daarin zouden ook afspraken wor
den vastgelegd over het openbaar 

.& Omwonenden demonstreren 
bij APN in Nijmegen. Uit metin
gen die Cor Coenrady doorgaf 
aan bewoners bleek dat de as
faltfabriek te veel schadelijke 
stoffen uitstootte. FOTOPAULRAPP 

Wij willen met open 
vizier strijden. Daar 
hoort dit niet bij 

- Ard op de Weegh, 
Burgerbelangen OverBetuwe 

maken van onderzoeksgegevens . 
In januari publiceerde Coenrady 

een onderzoek naar een oude vuil
stortplaats in Reeth, pal naast het 
terrein waar de provincie de Rail
terminal Gelderland wil laten aan
leggen. Een onderzoek in opdracht 
van Burgerbelangen Overbetuwe 
(BOB). Coenrady concludeerde dat 
de provincie nieuw onderzoek naar 
de bodemgesteldheid en risico's op 
grondwatervervuiling moet doen. 
De provincie is het daar niet mee 
eens. 

Op de Weegh springt nu voor 
hem in de bres. In een aan gedepu
teerde Helga Witjes gestuurde brief 

spreekt Op de Weegh van een 
schandelijke handelswijze. Hij 
neemt het de provincie zeer kwalijk 
dat iemand die een voor de provin
cie onwelkom rapport schrijft daar
voor wordt gestraft. Hij roept Wit
jes dan ook op om de opdracht die 
Coenrady voor de provincie zou 
uitvoeren weer bij zijn consultany
bureau onder te brengen. 

Open vizier 
Op de Weegh ziet de gang van za
ken in verband met de omstreden 
komst van de Railterminal, waar de 
gemeente Overbetuwe fel tegen ge
kant is. ,,De strijd om realisatie van 
de railterminal is nog niet gestre
den. Vanuit Overbetuwe, in het bij
zonder vanuit BOB, willen we dit 
op grond van inhoudelijke argu
menten doen en met open vizier. 
Daar horen gedragingen zoals de 
provincie richting Coenrady Con
sult niet bij", zegt de politicus. 

Ook in Nijmegen maakt het ver
haal van Coenrady reacties los. Hij 
is immers een 'zeer deskundige 
doorbijter', zoals raadslid Jasper 
Konijnenbelt (PvdA) hem op '!'wit
ter noemt. 'Toen ie kritisch werd 
ging het schuren'. Zo kijkt ook 
Hans van Hooft (SP) er naar. ,,Ze 
vonden hem waarschijnlijk nogal 
een pain in the ass." 


