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Den Haag aan de slag met de TEEB-stad tool

Groen als
investeringsgoed
Groen in de stad is waardevol, daar is iedereen het wel over eens. Maar
waaruit bestaat die waarde, hoe reken je dat uit en wie hebben er baat bij?
De gemeente Den Haag kiest nadrukkelijk voor een ‘waardenbenadering’
en gebuikt de ‘TEEB-stad tool’ om daar handen en voeten aan te geven.
Een gesprek met Jacco Schuurkamp, senior beleidsmedewerker groen.

N

atuurlijk kapitaal, dat is de term waarmee
Jacco Schuurkamp duidelijk wil maken dat
groen een investeringsgoed is dat op tal van
terreinen opbrengsten genereert zoals een betere
gezondheid, stijging van vastgoedwaarde en een
klimaatbestendige omgeving. ‘Het is echt een omslag
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in het denken’, zegt Schuurkamp. ‘Om dat te benadrukken hebben we als gemeente geen groenstructuurplan uitgebracht maar de “Agenda Groen voor
de stad”. Dat “voor de stad” geeft aan dat we met
groen iets bieden aan de stad en haar gebruikers.
We willen met die gebruikers in gesprek: we reiken
jullie kansen aan, wat gaan júllie nu doen voor de
stad?’ Bedrijven en instellingen zijn een belangrijke
gesprekspartner voor Schuurkamp. Om dat gesprek
goed te kunnen voeren, is het nodig om dezelfde taal
te spreken. TEEB-stad geeft daartoe een aanzet (zie
kadertekst). Schuurkamp: ‘Veel mensen die beslissingen nemen, denken in cijfers en Excel-sheets. Laten
we er dan voor zorgen dat groen ook op die manier
wordt uitgedrukt.’

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, Redactie Stadswerk magazine

WAT IS TEEB-STAD?
TEEB staat voor the Economics of Ecosystems
and Biodiversity (TEEB) en is een internationale
studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd door
de Verenigde Naties. TEEB-stad is één van de
uitwerkingen. Het is in 2011 gestart als methode
om te redeneren, rekenen en verdienen met de
baten van groen en water. De methode is daarna

partijen in de stad en dat we, ondersteund door de
waardemodellen uit TEEB-stad, inzichtelijk maken
over wat voor bedragen we het hebben, waar de
baten naar toe gaan en wat we van anderen kunnen
vragen om de stad leefbaarder te maken. Het is ook
voor de gemeente zelf belangrijk: waar geven we
ons geld aan uit en wat zijn de effecten? Het sluit
daarmee bovendien naadloos aan op de geest van de
Omgevingswet, die uitgaat van het benoemen
van omgevingskwaliteiten.’

verder aangescherpt en is sinds oktober 2015
beschikbaar als vrij toegankelijke online tool.

Rekenvoorbeelden
Als je gaat rekenen, blijkt pas goed hoe groot de potentie van groen is en hoe weinig daar rechtstreeks voor
terugkomt in euro’s. Schuurkamp geeft enkele voorbeelden. ‘Een inwoner van Nederland betekent gemiddeld 5.600 euro aan zorgkosten per jaar, blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Dat is voor alle inwoners van Den Haag 2,9 miljard
euro per jaar. Stel dat je hier 1 procent van zou aanwenden voor groen en gezondheid, dan heb je het over
29 miljoen. Op rijksniveau is het helemaal duizelingwekkend: de rijksoverheid besteedt jaarlijks ongeveer
80,4 miljard aan zorg en 79 miljard aan sociale zekerheid. Stel dat je met slim groenbeleid synergievoordelen kunt bereiken: bijdragen aan de gezondheid én de
sociaaleconomische positie van bewoners, wat kun je
dan veel verdienen met je groene investering!’

Als je gaat rekenen,
blijkt pas hoe
groot de potentie
van groen is
De rekenvoorbeelden van Schuurkamp geven aan
hoe ongelofelijk groot de potentie is van groene investeringen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die
geldstromen via het groenbudget van de gemeente
zullen lopen en dat is in wezen ook niet het doel.
‘Waar het ons om gaat, is dat we in gesprek gaan met

En het groene vakmanschap?
Als je groen primair als investeringsgoed behandelt,
is er dan eigenlijk nog wel ruimte voor groen vakmanschap? Gaat het aantal euro’s dat bijvoorbeeld
een boom oplevert niet de bijdrage aan intrinsieke
ecologische waarden overschaduwen? Schuurkamp
weerspreekt dit. ‘Er blijft ontzettend veel behoefte
aan vakkennis, mensen die weten hoe je kwalitatief
goed groen krijgt of hoe je een vergunningsaanvraag
moet beoordelen. Ik vertegenwoordig maar een klein
deel van het ambtenarenapparaat, het deel dat disciplines als het ware met elkaar laat praten. Groenmensen hoeven ook niet bang te zijn dat ze voortaan
rekening moeten gaan houden met allerlei aspecten
waar ze minder verstand van hebben. Integendeel,
door de waardenbenadering wordt juist duidelijk
waar de verantwoordelijkheden liggen en wat het
kader is waarbinnen je opereert. Concreet: een
groenbeheerder hoeft niets van kabels en leidingen
te weten. Hij hoeft alleen maar te weten wat-ie moet
doen om ze bij de boomwortels weg te houden.’

Jacco
Schuurkamp:
‘Er zullen nog heel
wat kopjes koffie
worden gedronken.’

De komende jaren gaat Den Haag aan de
slag met deze nieuwe benadering van
groen. Schuurkamp, die zijn bijnaam
‘De groene pastoor’ als een geuzennaam
draagt, voorziet dat er nog veel missiewerk nodig is om anderen in te laten
zien dat groen een investering is die
geld oplevert met vaak een zeer hoog
rendement. ‘Er zullen nog heel wat
kopjes koffie worden gedronken. Maar
ik ben ervan overtuigd dat de boodschap ook zal aankomen bij niet-groene mensen en dat we slimmer zullen
investeren om de stad nog beter
te maken.’
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