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PERSBERICHT        Drachten, 1 juli 2022 

 

 
College neemt evaluatierapport De Peinder Mieden in ontvangst 
 
De belangrijkste doelen van het project De Peinder Mieden zijn gehaald. Voor de 
gemeente Smallingerland zijn diverse lessen te trekken uit de experimenten die zijn 
uitgevoerd. Dat is de conclusie van het evaluatierapport ‘De ontdekking van De 
Peinder Mieden’. Vandaag nam wethouder Maria le Roy het rapport van de 
onderzoekers Jan Arendz en Douwe Gerlof Heeringa in ontvangst.  
 
"Het college zal het rapport inhoudelijk beoordelen en haar standpunt over deze evaluatie 
met de gemeenteraad delen", aldus wethouder Maria le Roy. In tien jaar tijd veranderde bij 
Opeinde een 90 hectare groot en intensief bemest landbouwgebied in een woongebied met 
natuur- en recreatiewaarde. Medio 2022 zijn alle 45 kavels verkocht en staan er 34 huizen. 
De bewoners worden vanaf 2024 verantwoordelijk voor het beheer van het hele gebied. 
 
Voor Smallingerland is de uitkomst dat veel eigen grond is verkocht waardoor die niet meer 
op de begroting drukt. Ook zijn natuur- en recreatiedoelen gehaald. Bovendien is door De 
Peinder Mieden de gewenste groene buffer ontstaan tussen Drachten en Opeinde. 
Smallingerland heeft geëxperimenteerd met burgerparticipatie en welstandsvrij bouwen. 
Daarnaast waren duurzaam en gasloos bouwen uitgangspunten. De gemeente moest veel 
‘loslaten’ en werd van regisseur facilitator.  
 
De onderzoekers interviewden dertig personen en namen een enquête af. Ze maakten ook 
een podcast over dit experimentele project. Het evaluatierapport en de podcast zijn te vinden 
op: smallingerland.nl/peindermieden. 

 

 
Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie naar aanleiding van deze persuitnodiging neemt u contact op met 
Angélique Baron, communicatieadviseur gemeente Smallingerland, tel. 06-14681367. 
 
De foto's zijn vrij te gebruiken en zijn van gemeente Smallingerland. 
 

• Foto 1: Wethouder Maria le Roy neemt het evaluatierapport in ontvangst van 
onderzoeker Jan Arendz. 

• Foto 2: De overhandiging van het evaluatierapport vond midden in De Peinder Mieden 
plaats onder belangstelling van onder andere bewoners van het gebied.  

https://www.smallingerland.nl/peindermieden

