
 
 
 
 
 

 

 

MINATURA2020 – Delfstofvoorraden van publiek belang 
 

PERSBERICHT | Brussel | 12 juni 2015 – Begin 2015 is een nieuw project van start gegaan, 

getiteld MINATURA2020 – Developing a concept for a European minerals deposit framework 

[het ontwikkelend van een concept voor een wet- en regelgeving rond delfstofvoorraden 

van publiek belang]. Dit project wordt gefinancierd vanuit het Horizon2020-programma van 

de Europese Commissie en is een reactie op de vraag vanuit de samenleving naar het 

veiligstellen van belangrijke delfstofvoorraden voor de toekomst. 

 

De winning van Europese delfstoffen is essentieel als op een duurzame manier 

aan alle behoeften van de Europese samenleving moet worden voldaan. Om dit 

te bereiken zal de samenleving toegang tot en winning van deze delfstoffen 

moeten garanderen, zonder dat dit ten koste gaat van de behoeften van de 

huidige en toekomstige generaties. De potentie van winbare delfstofvoorraden 

(inclusief in onbruik geraakte winplaatsen) moeten daarom beoordeeld worden in 

relatie tot ander landgebruik en milieudoelstellingen. De afweging tussen de 

winning van delfstoffen en ander landgebruik is uitdagend en vereist gefundeerd 

onderzoek. 

Het project MINATURA2020 gaat deze uitdaging aan. Dit project is gestart in 

februari 2015 en wordt gefinancierd  vanuit het Horizon2020-programma voor 

Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Het project heeft een looptijd 

van drie jaar en heeft als doel het ontwikkelen van een concept en methodologie 

voor het aanwijzen en beschermen van delfstofvoorraden van publiek belang 

[Mineral Deposits of Public Importance; MDoPI] om het optimale gebruik van deze 

(potentiële) wingebieden te garanderen. Het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijk Europees regelgevings-, beleids- en planningskader dat het 

duurzaamheidsprincipe voor delfstofwinning omvat – en zoals dat ook voor andere 

natuurlijke hulpbronnen en landgebruikssectoren bestaat – is de belangrijkste 

drijfveer achter MINATURA2020. 

Het consortium van MINATURA2020 wordt geleid door MinPol (Agency for 

International Minerals Policy; Oostenrijk) en 24 partners uit 16 EU lidstaten (België, 

Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Zweden,) en drie niet-

lidstaten (Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië)  brengen uitgebreide 

internationale ervaring in. Alle partners hebben een bewezen staat van dienst in 

nationale, internationale en commerciële projecten rond minerale grondstoffen. 

Het project is gericht op het verkrijgen van een zo breed mogelijk Europees 

draagvlak voor de te ontwikkelen richtlijnen voor wet- en regelgeving. Het 

consortium wil daarom zoveel mogelijk Europese landen betrekken in discussies. 

Vanuit het project zullen workshops met stakeholders georganiseerd worden om 

een zo breed mogelijke input te verkrijgen rond het thema delfstofvoorraden van 

publiek belang. 
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