
INTERVIEW COR COENRADY 

NiekOpten 

Elst/Nijmegen 

T
oen Cor Coenrady als 
expert op het terrein 
van schadelijke stoffen 
in september tijdelijk 
ging werken bij de 

provincie Gelderland, sprak zijn 
leidinggevende de inwoner van 
Elst aan. Zijn opdracht, schadelijke 
stoffen van fabrieken in kaart 
brengen, kende 'een aantal com
plexe en gevoelige dossiers' 
met 'bestuurlijke, maat
schappelijke en pu-
blicitaire risico's'. 
OfCoenrady daar 

een ethische kwestie. Die bewo
ners maakten zich zorgen over 
schadelijke stoffen en ik wist dat 
die gemeten waren. Ik heb het met 
mijn vrouw en kinderen bespro
ken en die zeiden: 'Je moet de be
woners informeren'." 

De gevolgen zijn bekend: de 
buurt boos, de lokale politiek eiste 
het vertrek van de fabriek, de ge
meente ging strenger optreden en 
de landelijke voorschriften om die 
PAK' s te meten, bleken niet te 

deugen. Er loopt een extern 
onderzoek naar het 

functioneren van de 
ODRN. De Onder-

zoeksraad voor 
alert op wilde 
zijn. Ik raakte in Veiligheid heeft 

industrieterrein 
Nijmegen-West 
toegevoegd aan 
haar lopende 

onderzoek bij 

Nou, nee. Kort 
daarvoor had hij 
bewoners in Nij
megen-West 
meetresultaten 
overhandigd. Daar
uit bleek dat de asfalt-

gewetensnood. 
Hetwaseen 

ethische 
kwestie Tata Steel. 

Vorige week bleek 
dat zijn actie nog een 

fabriek APN te veel scha-
delijke stoffen, zogenoemde 
PAK's, uitstootte. 

Coenrady had zelfaangedron
gen op die metingen, bij zijn vo
rige klus bij Omgevingsdienst Re
gio Nijmegen (ODRN). Die ver
leent vergunningen en ziet erop 
toe dat die worden nageleefd. Het 
meetrapport werd niet gedeeld 
met bewoners. ,,De toenmalige 
GroenLinks-wethouder Tiemens 
wilde dat niet, kreeg ik te horen." 

Daarop gaf de milieu-expert de 
documenten zelf aan de bewo
ners, hoewel hij een geheimhou
dingsverklaring had getekend. ,,Ik 
raakte in gewetensnood. Het was 

gevolg heeft gehad. In een 
e-mail aan de Nijmeegse gemeen
teraad schreef Coenrady dat de 
provincie oktober vorig jaar zijn 
contract heeft ontbonden. Precies 
op de dag dat hij, toen nog ano
niem, in De Gelderlander vertelde 
dat liefst een derde van de bedrij
ven in Nijmegen-West de vergun
ningen niet op orde heeft. 

Cor Coenrady, 66 jaar uit Elst, is 
onbetwist expert op het gebied 
van bedrijven en schadelijke uit
stoot. En gerechtelijke deskundige 
op het gebied van chemische tech
nologie. Daar zijn er niet veel van. 
Als rechters op dat gebied een on
afhankelijke toelichting willen in 

een ingewikkelde rechtszaak, dan 
kunnen ze Coenrady bellen. De 
Elstenaar is net met pensioen, 
maar nog niet gestopt: hij vindt 
het werk nog te leuk. 

De provincie schreef vrijdag in 
een persverklaring dat ze het con
tract met Coenrady heeft ontbon
den omdat hij gevoelige documen
ten mee naar huis heeft genomen 
en deels openbaar heeft gemaakt. 
"Volgens het zogenoemde Verdrag 
van Aarhus moet de overheid mi
lieu-informatie actief openbaar 
maken. En dan is er nog de Omge
vingsdialoog in Nijmegen-West", 
zegt Coenrady daarover. 

In 2016 hebben provincie, ge
meente en ODRN afgesproken dat 
ze 'open en transparant' zouden 
zijn naar bewoners over de bedrij
ven in Nijmegen-West. ,,Dat ge
beurt niet meer. Ik heb dat meer
dere keren intern aangekaart bij de 
ODRN." 

Wat kreeg u dan als antwoord? 
,,Dat kwam erop neer: wij facilite
ren de bedrijven. Ze vinden het 
heel erg lastig om met die bewo
ners in West te praten. En dat snap 
ik wel. Een paar zijn erg goed inge
voerd in de materie. Experts als Jo
han Vollenbroek zitten er ook vaak 
bij. Ze willen alles weten en leg
gen je het vuur na aan de schenen. 
Als je als ODRN dan niet alle ken
nis hebt, dan ga je daar niet graag 
heen. Maar dat móet natuurlijk 
wel." 

Volgens Coenrady onbreekt het 
bij de ODRN aan kennis van che
misch-technologische zaken. ,,En 
die kennis nam alleen maar af. Er 
is veel te weinig geld. Toen ik daar 

'De provincie l<on 
• niet omgaan met 
mijn l<ritiel<' 

Cor Coenrady is onbetwist expert op het gebied van schadelijke stoffen. Maar ook 
eigenzinnig en kritisch. Daar kon de provincie Gelderland niet mee omgaan, zegt de 

inwoner van Elst. 

werkte, moest ers ton bezuinigd 
worden. Maar de interim-direc
teur zei dat het allemaal goed ging. 
Gedeputeerde Jan van der Meer 
van GroenLinks zit daar dubbel in: 
als portefeuillehouder gezondheid 
en milieu én als voorzitter van het 
dagelijks bestuur van de ODRN." 

Coenrady werkte vorig jaar bij 
de ODRN onder andere om de uit
stoot van de bedrijven in Nijme
gen-West in kaart te brengen. 
Daar had de gemeenteraad om ge
vraagd. Hij schrok toen hij vast
stelde dat maar liefst een derde 
van de bedrijven de vergunningen 
niet op orde had. 

Maar daar stonden collega's, lei
dinggevenden en bestuurders niet 
voor open.,, Wethouder Tiemens 
wilde dat ik een witwasrapportje 
schreef. Dat er niets aan de hand is 
daar. Dat wilde ik niet, want er is 

wél wat aan de hand. Daarom ben 
ik in juli zelf opgestapt." 

Ondertussen had hij 865 docu
menten van de bedrijven in Nij
megen-West op zijn laptop staan: 
vergunningen, metingen, rappor
ten. ,,Omdat het computersysteem 
zo traag was bij de ODRN zette ik 
die op mijn laptop. Normaal zou ik 
die weer wissen, maar omdat Nij
megen geen open kaart speelde, 
heb ik ze bewaard." 

Terug naar de provincie Gelder
land. Na een maand zeggen zijn 
leidinggevenden daar dat Coen
rady te veel verschillenden petten 
op heeft. Hij is als deskundige op
geroepen voor de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid, vanwege het 
onderzoek naar Nijmegen-West. 
Tegelijkertijd is hij tijdelijk in 
dienst bij de provincie. ,,De pro
vincie had liever niet dat ik naar de 

Wynia: 'Goed gesprek gehad met Coenrady' 

Harriët Tiemens, tot 1 septem
ber vorig jaar wethouder milieu 
in Nijmegen, wil niet inhoudelijk 
ingaan op de opmerkingen van 
Cor Coenrady. ,,Het ligt bij mijn 
opvolger, Jan Wynia." 
Die Nijmeegse wethouder zegt 
in een reactie dat er nu contact 
is tussen de gemeenten en wijk
bewoners. ,,Zelf heb ik ook 
structureel overleg met de wijk
vertegenwoordiging. Ook delen 
we alle beschikbare informatie 
die relevant is voor de bewoners 
met hen. Met de heer Coenrady 

zelf hebben we destijds een ge
sprek gehad en hij is uitgeno
digd voor de gemeenteraad. Dit 
was een goed gesprek." 
De provincie schreef vrijdag in 
een persverklaring dat het con
tract met Coenrady is beëindigd 
omdat hij vertrouwelijke docu
menten had meegenomen en 
deels gepubliceerd. De vraag 
waarom hij desondanks later 
toch nog gevraagd is voor een 
klus, kon de provinciewoord
voerder dit weekend niet beant
woorden. 

raad zou gaan. Maar het verbieden 
kan wettelijk gezien niet." 

Het is, naast het bezit van de 
vertrouwelijke stukken, ook een 
reden om het contract met Coen
rady eind oktober te ontbinden, zo 
blijkt uit het gespreksverslag dat 
De Gelderlander in bezit heeft. Op
merkelijk: ondanks alle bezwaren 
wil zijn leidinggevende nog wel 
graag dat Coenrady een klus doet. 
Maar dan wel via zijn adviesbu
reau en niet meer tijdelijk in 
dienst van de provincie. Coenrady 
stemt ermee in en gaat naar de 
Veiligheidsraad. Wat hij daar pre
cies heeft gezegd, mag hij niet zeg
gen. ,,Maar de rol van de wethou
der en de gedeputeerde is zeker ter 
sprake gekomen." 

Zou het kunnen zijn dat u te kri
tisch bent, op alle slakken zout 
legt? 
"Ik ben zeker kritisch. Maar niet 
'te'. Dit is wel het niveau waarop 
ook een omgevingsdienst moet 
functioneren. Maar bestuurders 
zitten er niet altijd op die kritiek te 
wachten. Toen ik twintig jaar gele
den werkte voor de provincie Gel
derland waren de lijnen met de 
bestuurders kort. Ze vonden het 
fijn wanneer een ambtenaar zich 
kritisch opstelde. Dat is niet meer 
zo. Organisaties zijn veel groter 
geworden, er heerst nu een cul
tuur dat bestuurders en organisa
ties beschermd moeten worden. 
Maar zo werk ik niet. Ik stel feiten 
en omstandigheden vast en schrijf 
op hoe het zit. Dat komt een be
stuurder soms niet goed uit, maar 
dat is dan maar zo. Die bestuurs
cultuur moet echt veranderen." 

De provincie ontkent dat er geen 
ruimte zou zijn voor een kritische 
houding 
"Tja, hier is beroepspoliticus Jan 
van der Meer bezig zijn straatje 
schoon te vegen. Toch kon de pro
vincie niet goed met mijn kritiek 
omgaan. De klus die ik nog zou 
doen, via mijn eigen adviesbureau, 
heb ik niet gekregen. Omdat ik me 
bij Omroep Gelderland kritisch heb 
uitgelaten over Parenco (papierfa
briek in Renkum die geuroverlast 
veroorzaakt, NO), waarvoor de 
provincie bevoegd gezag is, en 
over de oude vuilstort bij Reeth. 
Daar moet de Railterminal komen, 
een prestigeproject voor de pro
vincie. Na publicatie daarover in 
De Gelderlander belde de provincie. 
Ze waren het nu zat met mij." 

Wat vindt u het ergste in dit hele 
dossier? 
"Dat de dialoog met de bewoners 
in Nijmegen-West nog steeds niet 
goed is. Er zijn nu wel gesprekken 
met wethouder Wynia, maar de 
buurt krijgt met moeite alle 865 
documenten en rapporten bij hem 
los. Bestuurders moeten nu met 
die mensen in gesprek over de zes
tien bedrijven die de boel niet op 
orde hebben. Vertel wat er aan de 
hand is, wat er moet gebeuren en 
hoe je dat gaat doen. Bij Parenco is 
dat net zo. Ook dat is het een lastig 
verhaal, technisch en juridisch. 
Maar bewoners hebben daar recht 
op. Ik vind het opvallend dat het 
allemaal GroenLinks-bestuurders 
zijn die moeilijk doen over mijn 
manier van werken. Een partij die 
zegt milieu en gezondheid hoog in 
het vaandel te hebben staan." 


