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Residential Living Lab 

H2 filling point 

Mini Smart Grid 

Prêt-à-Loger 

Glass access bridge 

Co-Creation Centre 

DC-grid 

The Green Village is a real-life setting for integrative 

research, testing and demonstration of innovations 



 



 



 



The Green Village: de opgave 

• Experimenten zeer divers 

• Veel experimenten zijn nog niet bekend 

• Terrein is voortdurend in verandering 

• Niet op laboratoriumschaal 

 

Nodig: 

• Regelluwe omgeving waarbinnen experimenten snel mogelijk gemaakt kunnen 

worden 

• Nu onvoldoende mogelijk: 

• Huidige regelgeving staat innovaties vaak niet toe 

• Zekerheid vooraf nodig 

• Voor vrijwel ieder experiment zijn omgevingsvergunningen nodig. 

 

 

 



Omgevingswet 

Aanleiding: 

• Ontwikkelingen niet goed mogelijk 

• Balans ontwikkelruimte vs zekerheid doorgeslagen naar zekerheid 

 

Doelen Omgevingswet 

• Ruimte voor ontwikkeling 

• Beschermen kwaliteit van de leefomgeving 

 

 

 

 



Experiment Crisis- en herstelwet 

• Nu al toepassen van nieuwe mogelijkheden uit de Omgevingswet 

• ‘uitzetten’ beperkende regelgeving 

 

 

 



Experiment The Green Village 

12e tranche Besluit uitvoering Chw 

• Bouwbesluit ‘uitgezet’, met 

uitzondering van constructie- en 

brandveiligheid 

• Bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte 

• Koepelvergunning milieu 

• Eis BBT geldt niet 

 

15e tranche 

• Omgevingsvergunningplicht bouwen 

‘uitgezet’ 

 

Volgende tranches 

• Electriciteitswet 

• …? 

 

 



Omgevingsplan The Green Village  

Artikel 7c BuChw: 

• Niet beperkt tot ruimtelijke ordening 

• ook milieu, verkeer, gezondheid, 

veiligheid, etc.  

• Eén integraal plan met alle regelgeving 

voor de locatie 

• Open normen met beleidsregels 

• Delegatie aan B&W 

• Invoeren meldingsplicht 

• Doorschuiven milieuonderzoek naar 

vergunning 

• Eis aantonen uitvoerbaarheid geldt 

niet 

• Digitale eisen gelden niet 

 

 

 



Bestemmingsplan The Green Village 

• Status experiment maakt het mogelijk 

om al van de nieuwe mogelijkheden Ow 

gebruik te maken 

• Voordeel voor TGV:  

• Flexibel plan: ruimte voor 

experimenten die nu nog niet bekend 

zijn 

• Uitnodigingsplanologie 

• Eisen voor aantonen uitvoerbaarheid 

minder streng 

• Zekerheid naar buiten, daarbinnen 

zoveel mogelijk vrij 

• Eén plan met alle regelgeving (niet 

beperkt tot RO) 

• Nog geen oplossing voor regelgeving die 

niet onder Chw valt 

 

 

 



Bestemmingsplan The Green Village 

• Algemene regels in plaats van 

vergunningplicht 

• Uitnodigingsplanologie 

• Niet vastleggen concrete activiteiten 

maar flexibel kader 

• Geen traditionele milieuzonering 

• Vastleggen maximale milieuruimte 

naar buiten, invulling daarbinnen vrij 

• Balans tussen zekerheid en dynamiek 

• Schoon en veilig 

 

 



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

Twee doelen: 

• Versnellen innovaties The Green Village 

• Pilot voor Delft en andere overheden 

 

• Experimenteren met nieuwe 

mogelijkheden 

• Experimenteren met participatie 

 

 

 



Vragen? 


