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Omgevingsplan The Green Village  

 

Stand van zaken 

Bij de vorige bijeenkomst op 19 december 2017 is besproken hoe ruimte 

kan worden gegeven aan The Green Village voor de experimenten die op 

het terrein plaatsvinden en hoe het omgevingsplan tegelijkertijd de 

omgeving kan beschermen tegen overlast en risico’s. Voor deze 

bijeenkomst was een concept-omgevingsplan gemaakt om een goede basis 

te hebben om het gesprek te voeren. Dit concept was nog niet definitief, 

maar liet zien hoe we in het omgevingsplan op een flexibele manier met The 

Green Village kunnen omgaan 

 

Na de bijeenkomst is verder gewerkt aan het omgevingsplan. We hebben 

het concept-plan inmiddels besproken met andere overheidsinstanties die 

bij The Green Village betrokken zijn, zoals de Omgevingsdienst 

Haaglanden, de Veiligheidsregio Haaglanden en het Hoogheemraadschap 

Delfland. Dat heeft geleid tot een aantal (technische) aanpassingen. De 

opzet van de regeling is verder niet veranderd1. In het nieuwe concept-

omgevingsplan dat op de website te zien is, zijn de technische 

aanpassingen verwerkt. Tijdens de volgende bijeenkomst op 17 april zullen 

wij dit verder toelichten.  

 

Waar gaat de bijeenkomst op 17 april over? 

Tijdens de bijeenkomsten hebben wij het tot nu toe gehad over de impact 

van de experimenten op de omgeving en hoe we dit kunnen regelen in het 

                                                
1 Hoe de regeling in de praktijk werkt is toegelicht in de notitie die voor de bijeenkomst van 

19 december is gemaakt. Deze notitie is te zien op www.delft.nl/thegreenvillage. 

 

http://www.delft.nl/thegreenvillage
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omgevingsplan. Bij de bijeenkomst van 17 april willen wij het ook hebben 

over de andere onderwerpen die in het omgevingsplan geregeld worden: 

wat mag er worden gebouwd en hoe gaan we om met het gebied rondom 

The Green Village.  

 

Bouw- en gebruiksmogelijkheden op The Green Village 

Het omgevingsplan blijft lange tijd gelden (20 jaar). In die periode kan The 

Green Village blijven bestaan. Het is echter ook mogelijk dat het terrein later 

weer gebruikt wordt voor andere activiteiten van de TU. Omdat het 

omgevingsplan een lange looptijd van 20 jaar heeft, willen we daarmee 

rekening houden. Dat past ook bij het flexibele karakter van een 

omgevingsplan en bij de bedoeling van de Omgevingswet. 

 

De TU is bezig om een toekomstvisie voor de campus te ontwikkelen. Die 

visie is er voorlopig nog niet. Bij de bouw- en gebruiksmogelijkheden willen 

we daarom aansluiten bij de mogelijkheden die de TU nu heeft op grond 

van het huidige bestemmingsplan. Deze regeling maakt het mogelijk dat 

The Green Village blijft bestaan en een permanente functie op de campus 

wordt. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om het terrein later weer voor 

andere activiteiten van de TU te gebruiken.  

 

Graag willen wij dit ook bespreken tijdens de bijeenkomst op 17 april.  

 

Gebied rondom The Green Village 

In het plangebied is niet alleen The Green Village zelf opgenomen, maar 

ook het gebied eromheen (het water, de openbare ruimte en het 

sportterrein). In het omgevingsplan kan de bestaande situatie gedetailleerd 

worden vastgelegd. Dat geeft duidelijkheid, maar betekent wel dat een 

andere inrichting van het gebied en het verplaatsen van functies niet 

mogelijk is. In een omgevingsplan kan dit ook flexibeler worden vastgelegd. 

Bij de bijeenkomst van 17 april willen wij dit ook met u verkennen. Wat moet 

volgens u in het gebied rond The Green Village worden vastgelegd en wat 

kan worden vrijgelaten? 

 

 

  


