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Bert Jan Bruning, directeur Nedmag én
waterschapsbestuurder

‘Water loopt als een rode draad
door mijn werkzame leven’
Hij is directeur van Nedmag in Veendam en maakt sinds 28 maart dit jaar officieel deel uit
van het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s. “Een goede samenwerking tussen
waterschap en bedrijfsleven is belangrijker dan ooit.”

Bruning zat twaalf jaar in het bestuur van VNONCW van Noord-Nederland (Groningen) en via
deze werkgeversorganisatie is hij na een selectieprocedure naar voren geschoven als kandidaat voor het algemeen bestuur van
Waterschap Hunze en Aa’s. Hij legt uit dat de
meerderheid van de zetels in elk algemeen
bestuur van een waterschap wordt gekozen
door de ingezetenen. Daarnaast zijn er ter vertegenwoordiging van de agrarische, bedrijfs- en
natuurbelangen zogenaamde geborgde zetels
voor de categorieën onbebouwd, bedrijfsgebouwd en natuur. De vertegenwoordigers van
de bedrijven werden voorheen aangewezen
door de Kamer van Koophandel en nu door
VNO-NCW.

Bert Jan Bruning, directeur Nedmag
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Actueel en breed
Bruning: “Water is een actueel en breed onderwerp dat mij altijd mateloos heeft geboeid. Ik
vertoef niet alleen graag op het water, ook door
mijn bestuurlijke ervaring leek het mij interessant om iets meer met het onderwerp te gaan
doen. En zo kwam het waterschap op mijn pad.
Toen ik ooit mijn carrière begon als chemischtechnoloog bouwde ik industriële waterzuiveringen voor de papier- en kartonindustrie. Voor
alle bedrijven waarvoor ik later werkte was
water altijd een belangrijke grond- of hulpstof.
Daardoor liep water altijd als een rode draad
door mijn werkzame leven.”
Hij vindt het belangrijk dat waterbelangen, juist
ook van het bedrijfsleven, goed vertegenwoordigd worden. “Thema’s als natuur en klimaat
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worden belangrijker en dus wordt water ook
belangrijker. Zeker ook vanuit de optiek van landbouw en bedrijven is het essentieel dat er binnen
het waterschap naar deze zaken wordt gekeken.”
Economische factor
Bruning: “Water is economisch gezien een belangrijke factor voor ons land. Als er onvoldoende water
beschikbaar zou zijn voor bedrijven, zoals de industrie, dan levert dat grote problemen op. Ook de
manier waarop bedrijven zelf met water omgaan in
hun processen is daarom heel belangrijk. Niet
alleen voor grote bedrijven is water van belang, ook
voor het MKB. Het is essentieel dat we als bedrijven
betrokken zijn bij beleidsmatige kwesties die rondom water spelen. En dat we daar op beleidsmatig
niveau over mee kunnen praten en juist ook binnen
waterschappen onze stem kunnen laten horen.”
De droogteperiode van afgelopen jaar heeft in
Groningen invloed gehad op de inname van water
door bedrijven, zegt Bruning. “Problematiek waar
we in het hele land in de toekomst vaker tegen aan
zullen lopen. De andere kant van de medaille is
wateroverlast. Ook daarop zullen we voorbereid
moeten zijn. Bijvoorbeeld als bedrijven geen lozingen kunnen doen als het waterpeil te hoog is door
hevige regenval. Kwesties die binnen een waterschap hoge prioriteit hebben.”

Bedrijfsleven moet binnen
een waterschap goed
vertegenwoordigd zijn
Terugwinning van grondstoffen
Hij signaleert dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten in toenemende mate
samenwerken om de gehele waterketen efficiënter
en meer toekomstgericht in te richten. “Afkoppeling
van hemelwater, waarbij regenwater niet in het
riool belandt maar in tuinen en sloten, is noodzakelijk om steden en dorpen klimaatbestendig te
maken. Daarnaast krijgt het terugwinnen van
grondstoffen uit afvalwater een belangrijkere rol.
Samenwerking met het bedrijfsleven is noodzakelijk om deze ontwikkelingen tot een succes te
maken. Dat levert namelijk technologieën om het
terugwinnen van grondstoffen mogelijk te maken
en hergebruikt de teruggewonnen afvalstoffen in
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producten. Uiteraard moeten de primaire taken van
de waterschappen - waterveiligheid, schoon en voldoende water - bovenaan blijven staan.”
Bruning noemt grondwater als integraal onderdeel
van het watersysteem essentieel voor de drinkwaterwinning, voor agrofood in producten, voor industrieel proceswater, voor de landbouw en voor de
natuur. “Je ziet het belang van het grondwater voor
de energievoorziening snel toenemen. De kwaliteit
van het grondwater wordt echter van veel kanten
bedreigd en het beheer erover is versnipperd tussen gemeenten, provincies en waterschappen. Ik
denk dat een meer eenduidig beheer van onze kostbare grondwatervoorraad, mede vanwege de grote
belangen voor het bedrijfsleven, wenselijk is. Ook
daarvoor wil ik mij als kersverse waterschapsbestuurder inzetten.”

Op 20 maart vonden de Waterschapsverkiezingen plaats. Ze worden eens in de
vier jaar gehouden. Dan worden de algemeen besturen van waterschappen gekozen. Zij stellen het beleid van het waterschap vast. Het algemeen bestuur controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid
goed uitvoert.
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