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DOORONTWIKKELING TEEB-STAD
TEEB-stad is in de afgelopen jaren opgezet vanuit een Community of Practice en uitgegroeid
tot een actief en betrokken netwerk. De TEEB-stad tool heeft zichzelf bewezen en staat
volop in de schijnwerpers. Dit vraagt om een professionalisering van de
(organisatie)structuur en slagkracht. Wij baseren ons op de vragen vanuit steden en andere
partners zelf: er blijkt een blijvende behoefte te zijn naar de kennis, expertise en het
(groeiende) netwerk rondom TEEB-stad. TEEB-stad kan in deze behoefte voorzien, mede
door de reeds bestaande sterke verbinding met bestaande landelijke en lokale (kennis)
partners en –netwerken en de open samenwerking met iedereen die expertise en kennis
vraagt of aanbiedt. Onder de noemer TEEB-stad komt dit alles vanuit een nietconcurrerende positie samen.
Begin 2015 is gestart met de doorontwikkeling van TEEB-stad. Hierbij lag de nadruk op het
bevorderen van het gebruik van de TEEB-stad tool, de inhoudelijke doorontwikkeling en het
organiseren van draagvlak voor TEEB-stad op de lange termijn. Deze fase van het traject
heeft veel nieuwe partijen laten kennismaken met TEEB-stad. Veel van deze partijen zijn
enthousiast over TEEB-stad en willen graag - blijven - meewerken en leveren aan de
doorontwikkeling van de tool en een actief en kritisch netwerk.
DOELSTELLING TEEB-STAD
TEEB-stad zorgt ervoor dat de waarde van groen nadrukkelijker een plek krijgt in
besluitvorming over de stedelijke leefomgeving. TEEB-stad verbindt daarvoor wetenschap
(onderzoek, kennis) aan gebruikers (projectleiders, beslissers, initiatiefnemers). De TEEBstad tool vormt het centrale ankerpunt waarin dit vorm krijgt. TEEB-stad verbindt concrete,
lokale projecten aan (landelijk ontwikkelde) kennis, een netwerk en nieuwe partners, in
effectieve en professionaliserende wisselwerking.
TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR DE TEEB-STAD TOOL
Tot op heden is de ontwikkeling van TEEB-stad tot stand gekomen op basis van incidentele
projectfinanciering door een aantal cruciale initiërende partijen. Om met de tool een
blijvende bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke besluitvormingsproces is een
duurzame inbedding voor de langere termijn noodzakelijk. Om de mogelijkheden van de
toekomstige ontwikkeling van de TEEB-stad uiteen te zetten maken we onderscheid in:
• Twee vereisten:
o De basis op orde: juiste functionaliteiten en positionering tool
o Instandhouding: onderhoud, beheer, hosting, toevoegen additionele data
• Twee ambitieniveaus:
o Uitbreiding huidige tool: toevoeging van baten, uitbreiding van het script
verificatiestappen inbouwen (randvoorwaardelijke vragen/vereisten),
thematische verdiepingen
o Regiospecifieke interactieve tool: complete herprogrammering naar
‘slimme’ tool
Voor de instandhouding en doorontwikkeling van TEEB-stad is financiering nodig: tenminste
een basisfinanciering voor de vereisten en additionele financiering voor de overige ambities.

NIEUW SAMENWERKINGS- EN FINANCIERINGSMODEL TEEB-STAD
Partners die financieel bijdragen (bijvoorbeeld Rijk, gemeenten, VHG, kennisinstellingen)
komen in de positie om actief mee te sturen op de koers van TEEB-stad en zijn zelf ook
centraal en vooraanstaand onderdeel van het actieve, groeiende netwerk. Om tot een
duurzaam organisatiemodel te komen moeten partijen bereid zijn hier energie, uren en
(kleine) budgetten aan te verbinden. Diverse partijen vanuit gemeenten, kennisinstellingen,
onderwijs en koepelinstellingen hebben reeds aangegeven een bijdrage te willen leveren (in
tijd, kennis, pilots en/of financiering), waardoor het Rijk zich hier als partner meerjarig
financieel aan kan verbinden.
ROLVERDELING
Binnen de op te zetten organisatievorm kunnen de betrokken partijen een verschillende
positie en rolverdeling krijgen. We maken hierbij op voorhand onderscheid in vier typen
partners:
- Basisfinanciers (betalende partners);
- Financierende gebruikers, afhankelijk van ambitieniveau en wensen
doorontwikkeling. Daarmee ben je in feite ‘mede-eigenaar’ van het
doorontwikkeltraject;
- Samenwerkingspartners (in kind bijdrage; bijvoorbeeld kennis en/of netwerk);
- Gebruikers (feedback en vraag-gestuurd ontwikkelen).
De basisfinanciers kunnen zitting nemen in het bestuur van de organisatie. De financierende
gebruikers en samenwerkingspartners kunnen via een begeleidingsgroep/programmaraad
samen richting geven aan de (inhoudelijke) doorontwikkeling van TEEB-stad.
VORM: CITY DEAL

De samenwerking kan mogelijk bekrachtigd worden door het sluiten van een City Deal. City
Deals zijn publiek-private afspraken over samenwerking bij innovatieve oplossingen voor
een concrete, stedelijke opgave. Een City Deal is een mogelijk kansrijke manier om een
toekomstbestendig partnerschap aan te gaan. Er is binnen de gestelde kaders nog heel veel
ruimte om er een gezamenlijke invulling (verantwoordelijkheden/financiering) aan te geven
en het biedt derhalve ook kansen voor een stevig perspectief. Samen willen we de
organisatievorm de komende maanden vorm gaan geven en tot besluitvorming laten
komen. U staat daarmee aan de wieg van een ambitieus, vernieuwend en verbindend
netwerk rondom groen in de stad.

