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Een van de resultaten van de druk op 
de overheidsbegroting is dat ge-
meenten de komende jaren waar-
schijnlijk fors moeten bezuinigen. 
Recent onderzoek van iVerde leert 
dat de groenvoorziening hierbij het 
kind van de rekening is. Klaarblijke-
lijk wordt groen nog steeds als een 
kostenpost gezien, zonder oog te 
hebben voor de maatschappelijke 
baten. In het gunstigste geval wordt 
achteraf getoetst of een bepaald 
ruimtelijk ontwerp meer oplevert 
dan het heeft gekost.

Met de introductie van het reken-
model TEEB-Stad wordt het mogelijk 

pelijke kosten. De methode maakt 
ook duidelijk wie er allemaal belang 
hebben bij een groeninvestering (de 
zogenaamde ’baathouders’). Dat zou 
gemeenten munitie moeten geven 
om te gaan praten met deze ’baat-
houders’ of zij willen meebetalen. 

Betere planvorming
„Ik vind dit niet het belangrijkste 
doel van TEEB-Stad”, stelt wethouder 
Pieter Guldemond van de gemeente 
Delft, dat de methodiek van TEEB-
Stad toepaste op gebiedsontwikke-
ling in Delft Zuid-Oost. „Uiteraard 
helpt het inzicht in de baten om het 
gesprek aan te gaan met de belang-
hebbenden. Partijen zijn echter niet 
gewend om mee te investeren in dit 
soort projecten. En niet elke baathou-
der is bereid om mee te betalen. De 
economische recessie helpt hierbij 
natuurlijk ook niet echt.” 

De Delftse wethouder beschouwt 
TEEB-Stad veel meer als een stu-
ringsinstrument om alle betrok-
kenen in een vroeg stadium mee te 
laten kijken en denken. „Dit komt de 
kwaliteit van de plannen ten goede.” 
Guldemond is van mening dat 
TEEB-Stad de gemeente helpt om de 
regiefunctie sterker te vervullen. „In 
het verleden keek iedereen naar de 
gemeente als het gaat om de reali-
satie van groene projecten, terwijl 

Inzicht in de baten van openbaar groen moet het tij keren

Druk op gemeentelijke begrotingen leidt vaak tot snijden in groeninvesteringen. Daarbij 
speelt een rol dat kosten en baten van investeringen in groen niet goed in beeld kunnen 
worden gebracht. Een rekenmodel van TEEB-Stad moet daar verandering in brengen.  
Delft en Apeldoorn deden er ervaring mee op.

juist anderen er veelal de vruchten 
van plukken. TEEB-Stad laat goed de 
waarde van investeringen in groen 
en water zien en helpt ons om er een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 
te maken. Het stelt ons in de gele-
genheid om andere partijen vroeg in 
het traject te betrekken bij de plan-
vorming en aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid.”

Meer overtuigingskracht
Wethouder Olaf Prinsen van de 
gemeente Apeldoorn is positief over 
de mogelijkheden van dit praktisch 
toepasbare rekeninstrument. „TEEB-
Stad helpt niet alleen om andere 
baathouders aan te spreken, maar 
bijvoorbeeld ook om de gemeente-
raad te overtuigen van het belang 
van een investering in groen en 
water. Nu we inzichtelijk kunnen 
maken wat het effect is van de aan-
leg van een park op de WOZ-waarde 
van huizen in de directe omgeving, 
kunnen we de gemeenteraad voor-
rekenen hoeveel dit de gemeente 
aan extra gemeentelijke belasting 
oplevert over een termijn van dertig 
jaar.” Prinsen constateert dat het 
denken in termen van ’groenbaten’ 
inmiddels breder geaccepteerd is 
dan enkele jaren terug. Tegelijker-
tijd signaleert de wethouder dat het 
moeilijk is om bijvoorbeeld bedrij-
ven aan de rand van een park mee 
te laten betalen. Prinsen vindt het 
de hoogste tijd dat er een degelijk 
rekeninstrument beschikbaar komt. 
„Zeker in het huidige klimaat van 
bezuinigingen wordt er al snel naar 
groen gekeken als mogelijke post om 
op te bezuinigen. Er wordt te mak-
kelijk geredeneerd dat je beter een 
woning kunt neerzetten op een kavel 
dan het als groen in te richten. Met 
TEEB-Stad is het mogelijk om alle 
relevante informatie op een rijtje te 
zetten en te ordenen. Het levert de 
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A c t u e e l

Onderzoek toont alarmerend toekomstbeeld
Onderzoek van iVerde onder circa tweehonderd overheden wijst uit dat drie van de 
vier overheden in Nederland het komend jaar extra bezuinigen op onderhoud en aan-
leg van groen. Ook worden bestaande plantsoenen gerooid en vervangen door gras 
dat minder onderhoud vergt. Ruim 70% van de gemeenten verlaagt voor 2014 het 
budget voor groen. In 2011 bedroeg dit percentage 60,5%. Bij de nieuwe bezuini-
gingsronde gaat het bovendien om hogere bedragen dan in 2011. Meer dan 55% van 
de gemeenten verwacht na 2014 nog verdere bezuinigingen.

om bij investeringsbeslissingen over 
groenprojecten rekening te houden 
met de te verwachten baten. Mis-
schien dat gemeenten dan tot andere 
conclusies komen.

Twaalf gemeenten
De basis voor TEEB-Stad is gelegd 
in augustus 2011 toen twaalf Ne-
derlandse gemeenten, samen met 
betrokken ministeries, afspraken 
hebben gemaakt over de uitvoe-
ring van TEEB-Stad. De insteek van 
TEEB-Stad is om de baten van inves-
teringen in water en natuur zo goed 

mogelijk zichtbaar te maken. Deze 
baten ontstaan door maatregelen 
die de kwaliteit van de omgeving 
verbeteren. De hoogte van een baat 
hangt samen met de mate waarin de 
samenleving er voordeel van heeft. 
Zo levert het planten van bomen 
door de afvang van fijnstof bijvoor-
beeld schonere lucht op. De baat die 
dit oplevert bestaat uit het aantal 
vermeden zieke personen met astma 
of klachten aan de luchtwegen, 
vermenigvuldigd met de kosten voor 
medische behandeling die worden 
uitgespaard. Door de kosten voor de 
aanplant en het onderhoud van de 

bomen af te trekken van de verwach-
te kostenbesparing, wordt duidelijk 
of de maatregel lonend is of niet. Een 
andere baat die dezelfde investering 
in groen oplevert, is een verhoging 
van het woongenot met als resultaat 
een waardestijging van huizen. 

Werken met kengetallen
Een belangrijk aspect om de baten 
van investeringen in natuur en water 
te kunnen berekenen, vormen de 
kengetallen waarop het rekenmo-
del van TEEB-Stad is gebaseerd. Die 
kengetallen komen voort uit metin-
gen van het effect van maatregelen. 
TEEB-Stad maakt gebruik van deze 
kengetallen, die in verschillende 
naslagwerken zijn verzameld. 

In het project TEEB-Stad hebben 
de twaalf deelnemende gemeenten 
de rekenmethode toegepast op een 
project binnen de eigen gemeente-
grenzen. De omvang en aard van 
deze projecten liep uiteen van groot-
schalige gebiedsontwikkeling zoals 
in Delft, tot de aanleg van een park 
zoals in Apeldoorn. De resultaten 
en bevindingen van deze voorbeeld-
projecten zijn eind vorig jaar gepubli-
ceerd in het rapport ’Groen loont met 
TEEB-Stad’. De belangrijkste conclu-
sie luidde dat de maatschappelijke 
baten van groen en water 1,5 tot 2 
keer hoger zijn dan de maatschap-
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Op het terrein van de TU Delft is de Mekelweg Mekelpark geworden. 
De faculteitsgebouwen worden niet meer door verharding met elkaar 
verbonden, maar door groen. Het is het resultaat van een project waar-
bij door de gemeente Delft de TEEB-methode is gebruikt. 
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juiste argumenten om een goede 
keuze te maken voor de lange 
termijn.”

Anders kijken
De uitkomsten van de TEEB-Stad 
studie leren de betrokkenen vol-
gens Prinsen om anders te kijken 
naar planvorming. „TEEB-Stad 
maakt het ook mogelijk om er als 
landschapsarchitect rekening mee 
te houden bij het ontwerpen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan de aanplant 
van een bomenrij om geluid te 
dempen in plaats van een aarden 

wal aan te leggen.” Alhoewel TEEB-
Stad op dit moment slechts wordt ge-
bruikt door twaalf gemeenten, gaat 
dit snel veranderen volgens Prinsen. 
„Het rekenmodel was behoorlijk we-
tenschappelijk. Gebruikers hadden 
toch al snel enkele dagen training 
nodig om er mee te kunnen werken. 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan  
een vereenvoudiging van het reken-
model. Met behulp van deze aange-
paste versie die vanaf 28 november 
op internet is te vinden, kunnen 
gebruikers binnen een dagdeel de 
baten van een groen of blauw project 
in kaart brengen.”

Kansen voor boomkwekers
Prinsen stelt dat TEEB-Stad kan-
sen biedt voor boomkwekers. „Het 
vergroenen van binnensteden is een 
belangrijk issue de komende jaren. 
Boomkwekers kunnen hier met hun 
assortiment op inspelen door meer 
nadruk te leggen op bomen die hitte-
stress reduceren en geschikt zijn om 
in een stedelijke omgeving toe te 
passen. Hiervoor heb je bijvoorbeeld 
bomen nodig die ondanks alle kabels 
en leidingen in de grond goed wor-
telen en niet teveel overhangende 
takken hebben.”

Collega-wethouder Guldemond 
van de gemeente Delft deelt die 
mening. „TEEB-Stad is geen exclu-
sief instrument voor ambtenaren 
en landschapsarchitecten. Het biedt 
boomkwekers de gelegenheid om in 
gesprek te komen met opdracht- 
gevers, zoals gemeenten en project-
ontwikkelaars. De aanplant van 
bomen wordt door TEEB-Stad onder 
meer vertaald naar baten in de vorm 
van reductie van hittestress en opna-
mevermogen van CO2. Boomkwekers 
kunnen met hun assortiment aan-
sluiten op juist die aspecten.”   <

Artist impression van één van de mogelijkheden om water te creëren aan de Julialaan in Delft Zuid-oost. Verschillende scenario's hiervoor zijn door de 
gemeente doorgerekend op kosten én baten. 

A c h t e r g r o n d

Historie van TEEB-Stad
Tijdens een bijeenkomst in Potsdam in maart 2007 besloot een aantal grote landen, waaronder de G8, 
een studie te gaan doen naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosystemen. Aanleiding 
hiervoor was het feit dat bij beleids- en investeringsbeslissingen onvoldoende rekening wordt gehou-
den met het belang van biodiversiteit en ecosystemen. Door middel van zogenaamde TEEB-studies is 
daarmee een start gemaakt. Ze moeten niet alleen leiden tot bewustwording over de opbrengsten van 
groen, maar ook handvatten opleveren om die baten mee te wegen bij beleids- en investeringsbeslissin-
gen. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Ook in Nederland wordt sinds 2011 
een aantal TEEB-studies uitgevoerd. Het project TEEB-Stad waarin de economische betekenis van natuur 
en water in en om de stad centraal staat, is er een van.
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