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Visiedocument thema afdeling Duurzaam, werkgroep Grondstoffen 

Dit document behandelt de visie rond rare materials schaarste en duurzame 

energie. 
 

Een visiedocument dient als algemeen strategisch kader van elke werkgroep binnen de Thema 

Afdeling Duurzame Ontwikkeling op haar duurzame taakveld: 

Onderwerpen werkgroep Grondstoffenschaarste:  

1.       “Inzameling, hergebruik kunststoffen” met werkgroeptrekker Peter de Ruijter; 

2.       “Hergebruik of Verbranding van huisvuil” met werkgroeptrekker Piet Klop; 

3.       “rare materials schaarste en duurzame energie” met werkgroeptrekker Paul Gubbens: 

4.       “Grondstoffengebruik met Bouwbesluit 2012” met werkgroeptrekker Remko Zuidema;  

5.       “Fosfaat hergebruik in kringloop” met werkgroeptrekker Joost Tersteeg; 

 

Doel van een visiedocument is aanscherping van standpunten binnen D66. Vanuit een visiedocument 

kunnen concrete resoluties, verkiezingsparagrafen, moties, artikelen, opinies en aanbevelingen 

worden ontwikkeld. 

 
Probleemstelling & issues 

 

Grondstoffen zijn nodig om dingen voor het alledaagse leven te maken. De meeste grondstoffen 

worden direct of indirect uit de aardkorst en/of de zee betrokken.  

In het directe geval kan men aan metalen denken, die vanuit mijnen gewonnen worden. In het 

indirecte geval aan plastics. Uitzonderingen zijn grondstoffen, die uit levend materiaal betrokken 

worden, zoals hout. In de onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van het natuurlijke 

voorkomen van grondstoffen (elementen) in de aardkorst. Deze figuur geeft een beter inzicht dan 

schattingen uit bekende voorraden, zoals eerder gedaan. De meeste voorraden zijn namelijk nog 

steeds niet ontdekt.  
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In bovenstaande figuur is het natuurlijk voorkomen van elementen logaritmisch tegen het 

atoomnummer uitgezet. Een aantal stellingen: 

1. Van de 3 belangrijkste metalen ijzer (Fe), aluminium (Al) en koper (Cu) zijn de eerste twee 

niet kritisch, maar het is duidelijk dat koper op langere termijn een probleem gaat worden.  

Van groot belang is vooral het gebrek aan concurrentie. Bij ijzer wordt de prijs door 3 grote 

mijnbouwers bepaald. In het geval van koper gaat het ook die richting uit. 

2. Goud (Au) en ook waarschijnlijk koper worden al 6000 jaar gewonnen.  Mijnbouw aan goud 

vindt tegenwoordig plaats bij een concentratie van zelfs minder dan 5 gram per kubieke 

meter. Van de zeldzaamste metalen zijn 3 van belang: platina (Pt), palladium (Pd) en 

rhodium (Rh). Deze metalen zijn duurder dan goud. Recycling is van uiterst groot belang, 

vooral rhodium, dat in de 3-weg katalysator van de auto zit. 

3. Zeldzame aarden (blauwe symbolen) zijn niet zeldzaam (sommige wel). Er zijn er 16. 

Neodynium (Nd), dysprosium (Dy), terbium (Tb), europium (Eu) en yttrium (Y) zijn van groot 

belang voor het maken van magneten voor windmolens en auto’s, (Nd, Dy), fosforcentra in 

schermen (geel: Tb en rood: Eu) en LED’s (Y).  97% komt nu uit China. Over 10 jaar komt 

meer dan 70% vanuit  westen. Er is een toenemende vraag van meer dan 10% per jaar. Het 

raffineren van is problematisch. Er moeten 16 metalen uit elkaar gehaald worden. Milieu 

effecten zijn verontreinigingen met zuren en thorium (Th). Het recyclen van schermen van 

tv’s en computers is van groot belang mede ook door kwik- en loodverontreinigingen. 

4. De voorziening van een aantal andere metalen zoals indium (In), voor touch schermen,  

telluur (Te) en gallium (Ga) voor elektronica en LED’s worden komende jaren  

problematisch. Lithium (Li) en cobalt (Co) zijn essentieel voor batterijen.  

 

In onderstaande figuur wordt het belang van bovenstaande elementen ten aanzien van 

duurzaamheid aangegeven. 
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Studie naar oorzaken & mogelijke oplossingsrichtingen 

 

Kritische elementen blijken een grote impact op ons dagelijks leven te hebben dan 

menigeen op het eerste gezicht denkt. 

Wie zou kunnen bedenken dat een doorsnee 3Mw windmolen, die je tegenwoordig veel in 

het Nederlandse landschap ziet, 500kg neodynium als materiaal  in NdFeB magneten bevat 

met een materiaal waarde  voor Nd van ongeveer 10.000 Euro. Het is daarom van belang 

dat winning, raffinage, productie en recycling op een goede milieutechnische manier plaats 

vindt. 

1. Winning. Buiten bouwstoffen en aardgas is er geen winning van grondstoffen in Nederland. 

Europa is grotendeels leeg door de eeuwenlange mijnbouw. Toch kunnen in Europa 

elementen als lithium en zeldzame aarden gewonnen worden, metalen, waar in het 

verleden nauwelijks naar gezocht is. De ijzererts winning in Europa is een teruglopende 

zaak.  De meeste grondstoffen komen van buiten Europa. Met name landen als Brazilië, 

Australië, Canada, Zuid (en Midden) Afrika en Rusland zijn van bovenmatig belang. Van 

groot belang is de concurrentie tussen mijnbouwbedrijven. Een aantal van hen heeft wat 

betreft ijzererts en koper een te sterke positie en zijn teveel prijsbepalend. Uit het 

bijgevoegde discussiestuk is het ook duidelijk dat de wereldvoorraad and grondstoffen 

minder ernstig is dan vaak is aangenomen. 

2. Raffinage. Dit proces vindt overal over de wereld plaats. In Nederland zijn 2 aluminium 

smelters en 1 staalfabriek.  Bij hun productieproces komt veel CO2 vrij. In het geval van 

aluminium levert de productie van 4 Al atomen 3 CO2 moleculen op. Beide 

productieprocessen zijn zeer energie intensief. Verder is er 1 zink en lood smelter in Budel. 

Buiten China is de raffinage van zeldzame aarden nauwelijks ontwikkeld. Het is een complex 

proces, waarbij met zuren bij hoge temperaturen 16 elementen met meestal als toevoeging 

radioactief thorium en soms uranium uit elkaar gehaald moeten worden. In Europa is 1 

functionerende raffinaderij, daterend uit de Sovjet tijd in Estland. Het opstarten van nieuwe 

raffinaderijen zal om milieu redenen vele voeten in de aarde hebben, zoals blijkt uit het 

opstarten van een raffinaderij in Kuantan Maleisië.  

3. Productie. Metalen zijn overal voor toepasbaar. In de moderne chip industrie wordt 

ongeveer 2/3 van het periodiek systeem gebruikt. Het is van groot belang bij het maken van 

producten, dat er van te voren zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 

toekomstige recycling.                                                                                                                                  

De huidige methode van het fijn maken producten om grondstoffen er via diverse 

methoden uit te halen zal hoogstwaarschijnlijk deels verlaten moeten worden.    

4. Recycling. Het recyclen van metalen uit producten is en wordt voor Nederland en Europa 

een belangrijke grondstoffen bron, In Noord Europa is dat redelijk ontwikkeld, maar het zou 

een stuk beter kunnen. Het bespaart energie. Aluminium recyclen geeft 95 % 

energiebesparing t.o.v winning. Het verzamelen en uitselecteren van bijvoorbeeld 

onderdelen van elektronische apparatuur moet beter. Beeldschermen bevatten dure en 

zeldzame elementen, zoals terbium, europium en indium. Aan de andere kant oudere 

beeldschermen bevatten ook giftige stoffen zoals kwik en lood.  Het gooien van 

deelproducten zoals magneten en Li batterijen in een shredder betekent pure 

kapitaalvernietiging.  

Uit het bovenstaande  blijkt dat de Nederlandse, de Europese autoriteiten en de wereld 

handelsorganisatie (WTO) diverse maatregelen kunnen nemen. De concurrentie dient in de 

gaten te worden gehouden (WTO). Ten aanzien van winning zijn milieu maatregelen van 

groot belang ten aanzien van het werken met chemicaliën en het herstel van landschap. 

Overheden dienen regels te stellen aan de recyclebaarheid van producten. Het verzamelen 

van afgedankte producten moet op gemeentelijk niveau gebeuren, echter leveranciers, die 

over het algemeen meer ter zake kundige zijn, zouden hierbij ook een positieve rol kunnen 

spelen.  
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Politieke afwegingen en visie op rollen: wie doet wat en hoe 

 

Voorgestelde beleidsmaatregelen 

Overheidsinterventie(s): Lokaal Provinciaal 
 

Nationaal 
 

Europees 
 

Mondiaal 

1. Wet- en regelgeving 

2. Fiscaliteit 

3. Voorlichting 

4. Overheidstaken/projecten 

5. Overige 

 

Stappen ontwikkeling visiedocument: 
1. Startdocument 

a. Taakverdeling + contactpersonen 
b. Concept inhoudsopgave 
c. Planning 
d. Voorgestelde concrete acties met visie document 

2. Concept visie document 
3. Definitief visie document 
4. Concrete acties met visie document 


