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     - Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast
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     - Behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen

     - Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden

     - Behoud en ontwikkeling van groen om de stad

     - Behoud en ontwikkeling van gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme

     - Behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken

     - Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting

     - Voldoende ruimte voor landbouw en visserij

     - Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten
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EHS *
EHS grote wateren
Ecologische verbindingszone
Weidevogelleefgebied

* NB: Op dit moment wordt de EHS geherijkt. Dit is nog niet in
deze kaart opgenomen. Naar verwachtingwordt de herijking
in de loop van 2010 vastgesteld. Daarnawordt de
structuurvisie op dat onderdeel herzien.

Het gaat om de volgende locaties:
- Binnenduinrand Kop Noord-Holland
-Wieringerrandmeer
- Kooijsluis
- Horstermeer
- Verenigde Polders
- De Kampen
- Robuuste verbindingszones:

- Van Kust tot Kust (Noord-Kennemerland)
- Groene Ruggengraat (Amstel-, Gooi- en Vecht)

- Zoekgebieden combinatie waterberging en EHS
- Zoekgebieden combinatie Ecologische verbindingszones
en EHS

In totaal gaat het om circa 2.300 hectaren, waarvan
1.000 hectaren afkomstig zijn via ontgrenzing van de
bestaande EHS. Voor een deel gaat het om geheel
nieuwe als EHS te begrenzen gebieden, zoals De Kampen.
Deels gaat het omgebieden waar reeds sprake is van
EHS begrenzing, maar waar extra hectaren EHS aan
worden toegevoegd. Een voorbeeld is de Horstermeer.
In het kader van de Herijking EHS en de besluitvorming
daarover kunnen aanvullend nog gebieden voor de
begrenzing van hectaren EHS aan de lijst worden
toegevoegd danwel worden verwijderd. De lijst geeft
de stand van zaken aan per 04-10-2009.
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Gebied voor grootschalige landbouw
Gebied voor gecombineerde landbouw
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Landbouwclusters

Agriport A7

Greenport Aalsmeer

Zaadveredelingsbedrijf
Zaadveredelingsconcentratiegebied
Tuinbouwconcentratiegebied (combinatie glas en volle grond)
Glastuinbouwconcentratiegebied
Strategische reserve glastuinbouw
Bollenconcentratiegebied
Zoekgebied permanente bollenteelt
Concentratiegebied intensieve veehouderij
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Primaire waterkering
Aansluiting op hogegrond
Regionale waterkering

Strandzonering
Jaarrond strandpaviljoens niet toegestaan
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Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie

Zoekgebied voor grootschalige windenergie
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Aardkundig waardevol gebied
Aardkundig monument
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