PROVIDE Project
Relevantie
Wereldwijde bevolkingsgroei, mondialisering van de economie en verstedelijking zorgen voor een aantal uitdagingen voor plattelandsgebieden. Zo
zorgen de toegenomen en soms tegenstrijdige vraag naar land en intensivering van de landbouw voor een verhoging van de druk o p de natuurlijke
omgeving, waarbij er vaak ook een negatieve invloed is op de goederen en diensten (zoals voedsel, schoon oppervlaktewater, recreatie en cultureel
erfgoed) die worden geleverd door het landschap. Dit is reden dat duurzaam landgebruik en verbeterde rurale ontwikkelingsmogelijkheden een
prioriteit zijn op de politieke agenda van de Europese Unie. Deze inzet van de EU komt tot uiting in verschillende beleidsmaatregelen zoals de
Biodiversity Strategy to 2020, de Water Framework Directive, en de Common Agricultural Policy.
Hoofdvraag
De centrale vraag bij onderzoek naar duurzaam en multifunctioneel landgebruik is: welke vorm van landbeheer geeft de minst negatieve belasting
op het natuurlijke landschap en maximaliseert de voorziening van landschapsgoederen en diensten voor verschillende gebruikers (bewoners, recreanten, agrariërs etc.) binnen een gebied?
Inhoud
Het PROVIDE project richt zich specifiek op de goederen en diensten van het landschap die beschikbaar zijn voor openbaar gebruik, zogenaamde
publieke goederen. Hierbij focust PROVIDE zich vooral op het identificeren van mogelijkheden en geschikte beleidsopties waarbinnen de verhoogde behoefte aan landgebruik voor voedselproductie en de levering van publieke goederen samengaan.
Doel
Het hoofddoel van het project is om de voorziening van en de behoefte aan landschapsgoederen en diensten binnen de Europese Unie in balans te
brengen. Hierbij staan de ontwikkeling van concepten, wetenschappelijk bewijs, ondersteunende beleids- en onderzoeksinstrumenten en passende
beleidsopties centraal.

De volgende stappen zullen hiervoor worden ondernomen:







Het ruimtelijk meten en in kaart brengen van de relaties en de wisselwerking tussen landbouw, biodiversiteit en landschapsdiensten en goederen.
Het verbeteren van de huidige kennis en de verspreiding van informatie over publieke goederen en
landschapsdiensten en goederen.
Het selecteren van geschikte beleidsinstrumenten die een positieve invloed hebben op de voorziening
van publieke goederen in agrarische gebieden, met aandacht voor de mate van ‘overdraagbaarheid’
tussen verschillende gebieden in Europa.
Het ontwikkelen van een ‘digitale leeromgeving’ die het ontwerp en de evaluatie van beleidsplannen
kan ondersteunen.
Het delen van kennis, ervaring en mogelijke hulpmiddelen tussen belanghebbenden uit de praktijk,
overheid en de wetenschap.
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