
Provincie: kritische 
deskundige kreeg 
klus niet omdat hij te 
laat was met offerte 
Milieudeskundige Cor Coenrady 
uit Elst heeft te laat een offerte 
ingeleverd. Daardoor heeft hij 
een klus bij de provincie Gelder
land niet gekregen. Zijn kriti
sche houding en opmerkingen in 
de media over provinciale aan
gelegenheden hebben geen en
kele rol gespeeld. 
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Arnhem/Nijmegen 

Zo luidt de reactie van de provincie 
Gelderland op een interview met 
Coenrady maandag in De Gelderlan
der. Deze uitleg staat haaks op ver
klaringen van Coenrady. 

De milieudeskundige zegt dat hij 
te horen kreeg dat hij de opdracht 
misliep omdat hij zich negatiefhad 
uitgelaten over de geurproblema
tiek bij papierfabriek Parenco in 
Renkum en een oude vuilstort bij 
Reeth waar een containeroverslag 
wordt aangelegd. Dat het puur om 
de offerte zou gaan, noemt Coen
rady in een reactie 'een smoes'. 

Daarmee lopen opnieuw lezin
gen van beide partijen in deze 
kwestie uiteen. De eigenzinnige en 
kritische Coenrady vertelde maan
dag in De Gelderlander uitgebreid 
hoe hij heeft geworsteld met de be
stuurscultuur bij omgevingsdienst 
ODRN en de provincie Gelderland. 

Op twee momenten greep de 
provincie in. Eerst werd zijn tijde
lijk contract ontbonden. Volgens 
Coenrady omdat hij werd opgeroe
pen door de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, dat onderzoek doet naar 
de bedrijven in Nijmegen-West. 
Zijn leidinggevenden zouden lie
ver niet hebben gewild dat hij ging. 
Dat spreekt de provincie tegen. 

De reden was, aldus een verkla
ring van de provincie eerder, dat hij 
documenten van bedrijven in Nij
megen op zijn laptop had staan en 
twee daarvan heeft doorgespeeld 
aan omwonenden. Dat deed Coen
rady omdat hij in gewetensnood 
kwam, vertelde hij, nadat bleek dat 
de asfaltfabriek APN te veel schade-
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lijke stoffen uitstootte en de Nij
meegse wethouder dat niet naar 
buiten bracht. ,,In een geval ging 
het om een voornemen tot last on
der dwangsom. Dat kan echt niet. 
Dat wordt pas naar buiten gebracht 
nadat het bedrijf daarop gereageerd 
heeft", zegt een woordvoerder van 
de provincie. 

Vervolgens bood de provincie 
hem een nieuwe klus aan, maar dan 
via zijn adviesbureau. ,,Hij zou dan 
niet meer in de systemen van de 
provincie kunnen komen", zegt de 
woordvoerder. ,,We wilden graag 
met hem verder, want zijn exper
tise is onomstreden. Maar omdat 
we na twee keer vragen nog geen 
offerte hadden, hebben we iemand 
anders ingehuurd." 

De Gelderse SP vindt dat Coen
rady als klokkenluider beschermd 
had moeten worden door de pro
vincie. De partij noemt het 'een 
schande' dat zijn contract is ont
bonden omdat hij belangrijke do
cumenten naar buiten heeft ge
bracht. De oppositiepartij heeft 
schriftelijke vragen hierover gesteld 
aan Gedeputeerde Staten. Ook 
VVD en PvdA willen precies weten 
wat er is gebeurd en wat dit alles be
tekent voor de gezondheid van om
wonenden in Nijmegen-West. 


