
Structuurvisie 
Noord-Holland
Achtergrondinformatie



Structuurvisie: waarom en wat?

- Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008

- elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied)

- structuurvisies zijn zelfbindend

- elke overheidslaag benoemt belangen 

- verplicht om aan te geven HOE je de belangen uitvoert, met welke 
instrumenten (nieuw instrumentarium )



Planning
Planning vaststelling structuurvisie

- In september bespreken van de ontwerp-structuurvisie in de 
statencommissie ROG

- 20 oktober tot en met 30 november ter visie 

- 25 januari Commissie ROG
- 8 februari vaststellen structuurvisie in PS



De provincie 
• Bijzondere cultuurlandschappen: 
agrarische productie, natuur en 
landschapswaarden en recreatie

• Ontwikkeling metropoolregio 
Amsterdam rond as 
Haarlemmermeer-Amsterdam- 
Almere

• Verschil Noord-Zuid



Toekomstige ontwikkelingen
• Klimaatverandering:

- waterveiligheid en wateroverlast
- waterkwaliteit en functiegeschiktheid
- opgave duurzame energie

• Demografische ontwikkelingen
- verschil tussen Noord en Zuid
- sterke toename aantal ouderen
- na 2025 geen huishoudensgroei verwacht in Noord

• Globalisering
- verdere vergemakkelijking verkeer mensen en goederen
- sterke positionering van de metropoolregio noodzakelijk
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Provinciale belangen
Ruimtelijke kwaliteit Klimaat-bestendigheidDuurzaam 

ruimtegebruik



Provinciale belangen
Ruimtelijke kwaliteit Klimaat-bestendigheidDuurzaam 

ruimtegebruik

Behoud en ontwikkeling 
van natuurgebieden

Voldoende bescherming 
tegen overstroming en 

wateroverlastBehoud en ontwikkeling 
van verkeers- en 

vervoersnetwerken

Voldoende ruimte voor het 
opwekken van duurzame 

energieVoldoende en 
gedifferentieerde ruimte 

voor landbouw en visserij

Behoud en ontwikkeling 
van groen om de stad

Voldoende en 
gedifferentieerde ruimte 

voor recreatieve en 
toeristische voorzieningen

Voldoende en gedifferentieerde 
ruimte voor economische 

activiteiten

Voldoende en op de behoefte 
aansluitende huisvesting

MilieukwaliteitenBehoud en ontwikkeling 
van Noord-Hollandse 
cultuurlandschappen

Voldoende en schoon drink, 
grond- en oppervlaktewater



Ruimtelijke strategie Structuurvisie

Uitgangspunten:
• Internationale concurrentiepositie behouden/versterken
• Landelijk gebied is waardevol (landschappen én functies)
• Bundeling van functies
• Optimaliseren van OV-bereikbaarheid
• Toenemende vraag naar stedelijke woonmilieus
• Inzet op verstedelijkingsas Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere
• inspelen op trendmatige ontwikkeling in Noorden: vergrijzing, 
huishoudenskrimp en ná 2030 alleen kwalitatieve woningbehoefte



Ruimtelijke strategie Structuurvisie

Strategie:
• (Hulp bij) Optimaliseren stedelijke verdichting (SER-ladder) + leefbaarheid
• (Sturen op) Ontwikkelen landelijk gebied op basis van aanwezige ruimtelijke 
kwaliteiten

>> Metropoolontwikkeling met kwaliteit in zuiden. 
>> Noorden profiteert mee waar mogelijk + ontwikkeling vanuit eigen kracht 
anticiperend op kwalitatieve behoefte (ontspannen wonen, agrarische 
ontwikkeling en duurzame energie)



Gevolgen ruimtelijke strategie

Toekomstige verstedelijking 2010-2040

• 35.000 in Noord-Holland Noord tot 2030 
(daarna geen opgave, nu reeds overschot plancapaciteit) 
>> anticiperen op kwalitatieve opgave

• 180.000 in Metropoolregio (rond de as H’meer-A’dam-Almere)
>> 2030-2040: versterkte inzet op ontwikkeling Metropoolregio A’dam

Consequentie:
• Afstemming woningbouw 2030-2040 in Noordelijke Randstad (zoekruimte 

voor 60.000 tot 100.000 woningen in NH, Utrecht en Flevoland)

• Kernkwaliteiten Noorden provincie benutten



Belangrijke onderwerpen
• Sturing op ontwikkeling buitengebied

- SER ladder (nut en noodzaak, mogelijkheden binnenstedelijk)

- Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen (ARO)

- Provinciale monitor ruimtelijke ontwikkelingen (nut & noodzaak) 

- meerjarenprogramma verdichting/stationslocaties, Taskforce Ruimtewinst 

(binnenstedelijke mogelijkheden)

- beleidskader landschap & cultuurhistorie (ruimtelijke kwaliteit)

• Schaalsprong Almere + bereikbaarheid 
(+ samenhang opgave in Noord-Holland)

• Ontwikkeling haven
• Windenergie (extra ambitie, zoekgebied NHN)
• Landbouw (agrarische bouwpercelen, intensieve veehouderij)
• Inzet instrumenten Wet Ruimtelijke Ordening, zoals inpassingsplannen
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