
• Gedeputeerde weerspreekt beschuldigingen milieudeskundige Coenrady 

Rapporten wegmoffelen? 
'Daar is geen sprake van' 
Bij de provincie of de 
omgevingsdienst 
regio Nijmegen is geen 
sprake van een cultuur 
waarbij negatieve 
rapporten worden 
weggemoffeld. Wel 
kunnen er dingen 
beter. 

Albert Heller 

Arnhem/Nijmegen 

Dat zegt de Gelderse gedeputeerde 
Jan van der Meer (GroenLinks) in 
een reactie op de woorden van de 
door de provincie weggestuurde 
kritische deskundige Cor Coen
rady. Die claimt dat er bij de ver
schillende overheidsdiensten be
wust rapporten worden achterge
houden die aantonen hoe schade
lijk bedrijven zijn. 

De milieudeskundige én zzp'er 
Coenrady beweerde ook dat hij een 
opdracht bij de provincie misliep 
omdat hij zich negatiefhad uitgela
ten over de geurproblematiek bij 
papierfabriek Parenco in Renkum 
en een oude vuilstort bij Reeth 
waar een containeroverslag wordt 
aangelegd. De provincie zegt echter 
dat Coenrady de opdracht niet 
kreeg omdat hij te laat was met zijn 
offerte. 

Coenrady kwam bij de provincie 
in een slecht daglicht omdat hij do
cumenten over bedrijven in Nijme
gen doorspeelde aan omwonenden. 
Dat deed Coenrady naar eigen zeg
gen omdat hij in gewetensnood 
kwam, nadat bleek dat de asfaltfa
briek APN te veel schadelijke stof
fen uitstootte. Hij vind dat de pro
vincie Gelderland de documenten 
zelf had moeten vrijgeven. 

'Dubbele rol' 
Van der Meer is een van de bestuur
ders die door Coenrady met name 
wordt genoemd. Coenrady heeft 
onder meer zorgen over Van der 
Meers 'dubbele rol' als gedepu
teerde Milieu en Gezondheid en 
voorzitter van de omgevingsdienst 
ODRN. Dat is de instantie die ver
gunningen afgeeft aan bedrijven en 
toezicht houdt op naleving daar
van, 

Van der Meer stelt echter dat hij 
als voorzitter van de omgevings
dienst gaat over de algemene be
drijfsvoering, niet over individuele 
casussen. Maar als structurele za
ken fout gaan, is hij natuurlijk wel 
verantwoordelijk. ,,Daarom heb ik 
juist ook met Coenrady een gesprek 
gehad, toen ik signalen kreeg dat er 
iets niet goed ging", zegt Van der 
Meer. 

De gedeputeerde kijkt juist met 
een goed gevoel terug op het ge
sprek. ,,Ja, ik heb wel gezegd dat ik 
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het niet netjes vond dat hij die do
cumenten openbaar heeft gemaakt. 
Maar ik was niet boos. Daarna heb
ben we een heel goed gesprek ge
had. Daarom was ik ook heel verrast 
over wat er daarna naar buiten 
kwam." 

Afdekcultuur 
Van der Meer herkent zich niet in 
een afdekcultuur waarin negatieve 
rapporten worden afgedekt ten 
gunste van bedrijven. Dat er te wei
nig kennis is bij de ODRN, herkent 
van der Meer wél. ,,Dit gesprek 
toonde bij mij wel aan dat we meer 
budget moeten vrijmaken voor 
scholing en kennisontwikkeling. Je 
ziet nu meteen gemeenteraden die 
zeggen: moet dat nu? Maar ja. Als je 
het op orde wilt hebben, dan moet 
je er toch wat voor doen." 

Van der Meer zegt geen signalen 
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We hadden een goed 
gesprek. Ik was dus 
verrast over wat er 
naar buiten kwam 
- Gedeputeerde Van der Meer 

te hebben gekregen dat Coenrady 
een 'witwasrapportje' zou moeten 
schrijven voor de provincie. ,,Har
riët Tiemens ontkent dat ook tegen 
mij. Rapporten zouden best ge
deeld worden met bewoners, maar 
op een later moment. De bedrijven 
moesten de kans krijgen te reage
ren." 

Tegen De Gelderlander heeft Tie
mens, voormalig GroenLinks-wet
houder in Nijmegen, nog niet wil
len reageren op de uitspraken van 
Coenrady. 

Het beeld dat GroenLinks-be
stuurders uitstoot laten gebeuren, 
is onterecht, denkt Van der Meer. 
"Ik denk ook wel: wat is nu eigenlijk 
het probleem? Het gaat over rap
porten die niet vrijgegeven zijn. 
Maar je kunt niet zomaar rapporten 
over de schutting gooien." 

Het is dan enigszins toevallig dat 

het gaat om GroenLinks-bestuur
ders, denkt hij. ,,Bovendien: de 
enige manier waarop ik hierbij be
trokken ben is als voorzitter van de 
ODRN, de gedeputeerde die gaat 
over de vergunningen is een andere 
gedeputeerde, van het CDA." 

Niets mis? 
Is er dan helemaal niets mis bij de 
ODRN? Met een beetje scholing is 
de toezichthoudende instantie er 
toch niet? Dat erkent Van der Meer. 
,,We zijn continu in ontwikkeling. 
Dat ging best goed, totdat bleek dat 
ervan alles mis was met de uitstoot 
van bedrijven in Nijmegen-West 
en Weurt. Dat is vooral iets tussen 
gemeente en de ODRN. Misschien 
moet daar toch meer budget op 
worden ingezet zodat de vergun
ningverlening verder op orde wordt 
gebracht." 

De organisatie zelf kan wel stap
pen zetten op het gebied van com
municatie, denkt Van der Meer. 
,,Meer pro-actiefin plaats van reac
tie( Daar heeft Coenrady mis
schien ook wel een punt, dat dit de 
afgelopen jaren minder goed is ge
weest." 

Kapen 
Daarnaast is het een blijvend pro
bleem om goede mensen te vinden. 
"Ze kapen ook mensen bij elkaar 
weg. Daarom is het zo mooi dat 
deze gepensioneerde man zijn ken
nis wilde inzetten, maar dan moet 
het wel een werkbare situatie zijn." 

Tijdens een Statenvergadering 
woensdag vroeg de VVD met en
kele andere partijen aandacht voor 
de kwestie. Zo wilde Statenlid René 
Westra (VVD) weten of Coenrady 
gezien kan worden als klokkenlui
der. Volgens gedeputeerde Jan 
Markink, die gaat over personeels
zaken, is dat niet het geval. Markink 
stelde in zijn antwoorden dat de 
provincie kritische mensen niet te
genwerkt. ,,Dan zouden hier nog 
heel weinig mensen werken." 

De provincie werkt 
kritische mensen niet 
tegen. Dan zouden 
hier nog heel weinig 
mensen werken 
- Gedeputeerde Markink 


