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De winning van Europese delfstoffen is essentieel als op een duurzame manier aan 
alle behoeften van de Europese samenleving moet worden voldaan. Dit betekent dat 
er voldoende ruimte nodig is om de ruwe grondstoffen in de bodem te verkennen en 
te exploiteren. Tegelijkertijd moet aan de behoeften van de huidige generatie worden 
voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van de behoeften van toekomstige generaties. 
De potentie van winbare delfstofvoorraden (inclusief in onbruik geraakte winplaatsen) 
moet daarom beoordeeld worden in relatie tot ander landgebruik, zoals landbouw, 
bosbouw, leefgebieden voor flora en fauna, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, 
en milieudoelstellingen. Aan de andere kant zorgt ruimte voor, en toegang tot, 
delfstofvoorraden ook voor zekerheid (in vergelijking met onzekere afhankelijkheid 
van import vanuit landen buiten Europa). De afweging tussen de winning van 
delfstoffen en ander landgebruik is een uitdagende, waarbij factoren als exclusiviteit, 
(on)omkeerbaarheid en gevolgen voor de omgeving in acht moeten worden genomen.

 

MINATURA2020 heeft een looptijd van drie jaar en wordt gefinancierd vanuit het 
Europese Horizon2020-programma. In het project worden de krachten gebundeld van 
24 partners in het consortium. Alle partners hebben een bewezen staat van dienst in 
nationale, internationale en commerciële projecten rond minerale grondstoffen. Het 
zijn actieve spelers op het gebied van internationale delfstoffen, deel van een sterk 
netwerk en werken op verschillende domeinen (regelgeving, industrie, onderzoek, 
maatschappij, enz.).

Het doel van MINATURA2020 is 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.
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PROJECTCONSORTIUM
MinPol (Oostenrijk) - Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee/PERC (België) – IMAEurope 
(België) - European Federation of Geologists/EFG (België) - Geological Survey of Montenegro (Montenegro) 
- Ministry of Economic Affairs of Herzegbosnian Canton (Bosnië-Herzegovina) – Mineral & Energy Economy 
Research Institute of the Polish Academy of Sciences/MEERI PAS (Polen) - UCL ISR (Verenigd Koninkrijk) 
- La Palma Research S.L./LPRC (Spanje) - University College Cork/UCC/Coastal and Marine Research 
Centre (Ierland) - Alterra/Wageningen University and Research centre (Nederland) - ISKRIVA/Institute for 
development of local potentials (Slovenië) - Geological and Geophysical Institute of Hungary (Hungarije) 
- University of Bucharest/Geology and Geophysics Faculty (Romanië) – Geological Survey of Slovenia 
(Slovenië) - Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugal) - Institute for Spatial 
Planning of the Koprivnica-Križevci County (Kroatië) - State Geological Institute of Dionýz Štúr (Slowakije) 
- Luleå University of Technology (Zweden) - Slovenian surface Mining Association/DTV PO (Slovenië) - 
National Institute for Research-Development in domain of Geology, Geophysics, Geochemistry and Remote 
sensing/Geological Institute of Romania (Romanië) - University of Belgrade/Faculty of Mining and Geology/
UB-FMG (Servië) - Mineral & Resource Planning Associates Ltd. (Verenigd Koninkrijk) - Emilia Romagna 
Region/General Direction Environment and Soil and Coast Protection (Italië)

VERWACHTE IMPACT & UITKOMSTEN
Ondersteuning voor EU-beleid:

 > “Europa 2020”, de nieuwe Europese groeistrategie:
• Efficiënt gebruik van hulpbronnen en een koolstofarme economie
• Slimme groei – Innovatie-Unie
• Industriebeleid voor een duurzame groei
• Een digitale agenda voor Europa

 > EU-mededeling ”Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering”
 > Het grondstoffeninitiatief:

• Zorgen voor toegang tot grondstoffen van internationale markten, promoten van
• Internationale samenwerking met ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
• Gunstige kadervoorwaarden in de EU vaststellen om duurzame voorziening met grondstoffen uit 

Europese bronnen te stimuleren;
• Betere grondstoffen gebruiken in lijn met de drie pijlers van het European Innovation Partnership voor 

grondstoffen en principes van efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Projectovereenkomsten:
 > Het coördineren van resultaten van vorige en lopende EU-projecten;
 > Het aanleveren van een actueel beeld van de stand van zaken;
 > Het formuleren van aanbevelingen voor het opnemen van “delfstofvoorraden van publiek belang” 

[Mineral Deposits of Public Importance; MDoPI] als onderdeel van de ruimtelijke planning door middel van 
een passend wetgevingskader.

Verwachte resultaten voor de lange termijn:
 > Stabiel en concurrerend aanbod van de primaire minerale grondstoffen uit EU-bronnen;
 > Betere voorwaarden voor een duurzame toegang tot en aanbod van de primaire ruwe grondstoffen in de 

EU;
 > Verhoogde kennis van Europese grondstoffen voor de verschillende stakeholders, omtrent het 

beoordelen en gebruik maken van bestaande grondstofvoorraden;
 > Gefaciliteerde besluitvorming op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau en in de 

delfstoffenindustrie;
 > Het bevorderen van goed bestuur en de acceptatie door het publiek in de EU;
 > Verhoogd concurrentievermogen van de EU-industrie en het primaire grondstoffenaanbod uit EU-

bronnen.


