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Oproep tot gezamenlijk bouwen aan een duurzame economie 
 

KIVI NIRIA President Martin van Pernis wil 
grondstoffenbeleid hoger op de politieke agenda 
 

“De Nederlandse overheid houdt in haar beleid onvoldoende rekening met de 
grondstoffenschaarste”, stelde Martin van Pernis van het Koninklijk Instituut Van 

Ingenieurs KIVI NIRIA tijdens het Jaarcongres ‘Slim materiaalgebruik’ op 23 november 
dat door ruim 600 deelnemers werd bezocht.  

 
“Om noodzakelijke innovaties door te voeren is kennis essentieel. Dat is meer dan het benoemen van 

een aantal topsectoren en het reduceren van onderzoeksbudgetten. De overheid zou haar rol in de 

internationale economie meer ten faveure van de industrie moeten spelen en voldoende financiële 
middelen beschikbaar moeten stellen om de benodigde kennis te borgen en verder te ontwikkelen. 

Ook zal ze meer oog moeten hebben voor de dreigende tekorten aan ingenieurs de komende jaren. 
Nederland kan hierbij een voorbeeld nemen aan Duitsland waar de regering al een offensieve 

grondstoffenpolitiek voert”, benadrukte de KIVI NIRIA President. 

 
Tijdens het KIVI NIRIA Jaarcongres werd onder meer ingegaan op vragen als: Welke strategie moet 

de overheid bedenken als de toegang tot grondstoffen uit geopolitieke overwegingen wordt beperkt? 
En in hoeverre bieden nieuwe materialen zoals biobased chemicals of het hergebruik van materialen 

een oplossing? 
 

Martin van Pernis: “Ik roep politici, bankiers en anderen op om samen met ingenieurs te bouwen aan 

een nieuwe, duurzame economie. Ingenieurs staan als beroepsgroep bekend om in tijden van crisis, 
snel en adequaat te reageren en te acteren. Alleen op die manier kunnen oplossingen worden bedacht 

voor uitdagingen zoals grondstoffenschaarste, maar ook voor het oplossen van de financiële crisis en 
het verbeteren van Nederlandse positie op de wereldmarkt.” 

 

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en hoger opgeleide 
technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en 
te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de 
speerpunten van KIVI NIRIA. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Limbeek via 
stephanielimbeek@kiviniria.nl of via tel: 070 391 98 11. 


