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datum : 20 februari 2022 

van : Carla Claassen, SP  

onderwerp : Klokkenluider 

 
 
Inleiding 
 
 
 
Vragen 
 

1) Bent u bekend met het bericht in De Gelderlander van 17 februari 2022 ‘Kritische 

milieudeskundige aan de kant gezet door provincie Gelderland’?  (zie: 

https://www.gelderlander.nl/dossier-vervuilende-fabrieken-nijmegen/kritische-

milieudeskundige-aan-de-kant-gezet-door-provincie-

gelderland~aa649f54/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharin

g_web) 

2) In dit bericht staat onder andere:  ‘Een kritische milieudeskundige die informatie naar buiten 

bracht over de luchtkwaliteit in Nijmegen en een vuilstort bij Reeth, is door de provincie 

Gelderland aan de kant gezet.’ Klopt het dat betreffende deskundige, de heer Cor Coenrady 

aan de kant is gezet wegens het openbaar maken van stukken over de luchtkwaliteit in 

Nijmegen-West en een kritisch rapport van hem over een voormalige vuilstort in Reeth, bij de 

locatie waar de provincie de Railterminal Gelderland wil realiseren? Zo niet, wat was dan wel 

de reden om de samenwerking te beëindigen? 

3) Bent u het met ons eens dat inwoners van Gelderland zoals in Nijmegen en Overbetuwe recht 

hebben op informatie betreffende de vervuiling van hun leefomgeving, zowel als morele plicht 

als ook vanuit (inter)nationale wet- en regelgeving zoals het Verdrag van Aarhuis? En dat dit 

recht extra urgent is als er sprake is van vervuiling van lucht en/of bodem? 

4) Bent u het met ons eens dat experts die voor de provincie werken als ambtenaar dan wel 

indirect door inhuur, bescherming geboden moet worden als zij optreden als klokkenluider en 

zo dingen aan de kaak stellen? En dat het ontslaan dan wel opzeggen van de samenwerking 

geen passende reactie is op een optreden als klokkenluider? 

5) Heeft de heer Coenrady onwaarheden verspreid? Zo ja, welke? Graag gespecificeerd welk 

“feit / omstandigheid” hij heeft verspreid en wat volgens de provincie de “waarheid” is. Zo nee, 

waarom mag de waarheid niet verteld worden? 

6) Klopt het dat het Verdrag van Aarhus over milieu-informatie, de Wet Openbaarheid van 

Bestuur en of de nieuwe Wet Open Overheid, de heer Coenrady het recht gaf om 

onderzoeksresultaten openbaar te maken? Zo nee, graag een gemotiveerd antwoord.  

7) Klopt het dat onder het Verdrag van Aarhus over milieu-informatie, de Wet Openbaarheid van 

Bestuur en of de nieuwe Wet Open Overheid, de heer Coenrady de plicht heeft om 

onderzoeksresultaten openbaar te maken? Zo nee, graag een gemotiveerd antwoord. 

8) Klopt het dat in het Verdrag van Aarhus staat dat milieu-informatie als meetrapporten en 

vergunningen actief openbaar moeten worden gemaakt? Zo ja, hoe rijmt dat met het niet 

kenbaar mogen maken van onderzoeksresultaten van de heer Coenrady? Zo nee, graag een 

gemotiveerd antwoord wat het Verdrag wel behelst. 

9)  Heeft u proberen te voorkomen dat de heer Coenrady ging praten met de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid (OVV)? Zo ja, waarom? Zo nee, graag een gemotiveerd antwoord. 

10)  Mag een ingehuurde deskundige naast zijn werk voor de provincie ook opdrachten van 

derden aannemen? Zo nee, op grond waarvan? 
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11) Mag deze deskundige zijn onderzoeksresultaten bekend maken ook al zijn deze resultaten 

niet in het belang van zijn andere opdracht gever? Zo nee, graag motiveren. 

12) Verwacht de provincie Gelderland van zijn inhuur krachten onafhankelijk onderzoek en 

advies? Zo ja, vindt de provincie Gelderland het dan niet logisch dat ook de andere 

opdrachtgevers van deze experts een onafhankelijk en eerlijk onderzoek en advies krijgen? 

Zo nee, graag motiveren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


