
Samen voor een leefbare regio met toekomstkracht!

We doen het samen
De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, 
Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk 
investeren met de Regio Deal Zuidoost Friesland in vitale dorpen en een 
veerkrachtig landschap. We werken samen aan een sterke en unieke  
regio met toekomstkracht. Dit doen we niet alleen. 

We voeren de Regio Deal samen uit met onze inwoners, agrariërs, 
onderwijs, ondernemers, natuurbeheerders, maatschappelijke 
organisaties: onze mienskip. Samen krijgen we meer voor  
elkaar, samen zijn we vitaal en veerkrachtig!

Onze regio
Met zijn vele kleine dorpen is Zuidoost Friesland een plattelandsregio met 
een grote verscheidenheid. Wij zijn ‘het andere Friesland’. Wat de regio 
bindt zijn de rijke cultuurhistorie, het landschap en onze inwoners. 

Het landschap en de mienskip zijn hierin onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. We hebben een gedeelde historie van turfwinning,  
sociale ontwikkeling en eigenzinnigheid. Het gevarieerde  
landschap heeft veel kwaliteiten: bossen, coulissen, zand- 
verstuivingen, beekdalen en veenweide, waarvan veel in  
Nationale Landschappen. 

De regio scoort hoog op brede welvaart vanwege de betrokken mienskip 
en het landschap. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals de demografische 
ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom voeren we deze Regio Deal uit.
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Wat willen we bereiken?

Vitale kernen Veerkrachtig
landschapIn vitale kernen voelen inwoners 

zich gezond, zeker en hebben  
ze vertrouwen in de toekomst.  
Er is een sterke sociale cohesie. 

Vitale kernen liggen in een 
veerkrachtig landschap.

Een veerkrachtig landschap  

is divers, beleefbaar en  

toegankelijk en wordt  

verantwoord benut en niet 

uitgeput. Het draagt bij aan  

het welzijn van onze inwoners  

en de vitaliteit van de kernen.

Regio Deal Zuidoost Friesland
De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip slaan we de 

handen ineen om de dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit unieke gebied 
een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.



Actielijn 4

Een plus op de gebieds-
ontwikkeling beekdalen
De beekdalen zijn unieke onderdelen van ons 
landschap. We zetten met de mienskip een  
‘plus’ op de integrale ontwikkeling van  
natuur, wateropgaven en toerisme en  
recreatie in de beekdalen Linde, Konings-
diep/Boarne en aanliggende gebieden 
zoals de Deelen, de Alde Feanen en  
de Oostelijke Poort Friese Meren.

Actielijn 5 

Robuust watersysteem voor landbouw en natuur
We hebben te maken met verdroging en willen gebiedseigen water 

langer vasthouden. We gaan duikers in hellend gebied hoger  
leggen en stuwen regelbaar maken. We zetten een plus op  

het gebiedsproces Oldelamer en we voeren een praktijk- 
proef water vasthouden uit in Oranjewoud.

Actielijn 7

Duurzame lokale  
energie met de mienskip

Lokale energiecoöperaties en collectieve 
energiebesparingsinitiatieven dragen bij 

aan vitale dorpen, draagvlak voor energie- 
transitie en het tegengaan van energiearmoede.  

Samen duurzaam! Daar zetten we op in. Bij het ontwikkelen van 
alternatieve energiebronnen gaan we zorgvuldig met het landschap om.

Actielijn 1

Sterke regionale kernen
De regionale kernen zijn belangrijk, vooral voor de vele kleine  
dorpen. We versterken de winkelgebieden en vergroten  
de sociale cohesie in de grotere kernen Wolvega,  
Oosterwolde en Gorredijk. Dit geldt ook voor Akkrum 
 en Jubbega. We doen dit samen met de mienskip.

Wat gaan we doen?

Actielijn 2

Levendige  
kleine(re) kernen
De kleinere dorpen houden we 
levendig door te helpen bij het 
ontwikkelen van mienskipsinitiatieven 
voor leefbaarheid, ontmoetingsplekken of 
energietransitie. We gaan aan de slag met 
dorpsontwikkelmaatschappijen (DOM’s) en een  
regiofonds met een grote rol voor de mienskip. 

Actielijn 6 

Bodemgesteldheid, water-
kwaliteit en biodiversiteit

De bodem is de basis voor (groene) circulaire 
economie. We realiseren versneld een 

regionaal leer- en kenniscentrum bodem 
voor agrariërs, bedrijven, onderzoekers 

en studenten in het Biosintrum in 
Oosterwolde. Daarnaast werken we 
met agrarische natuurverenigingen 

aan landschapsherstel voor meer 
biodiversiteit.

Actielijn 3

Welzijn van de inwoners
Zorg wordt steeds belangrijker omdat er meer ouderen 
komen. Daarom ontwikkelen we samen (overheid, 
onderwijs en ondernemers) een nieuw programma 
zorgeconomie waarin we werken aan positieve gezondheid, 
werkgelegenheid en gezond en veilig oud worden.

Actielijn 8

‘Het gastvrije andere Friesland’ 
Recreatie en toerisme bieden kansen voor de regio. We versnellen de uitvoering van het regionale 

uitvoeringsprogramma dat samen met de mienskip is opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we een 
regionale ontwikkelstrategie voor ‘het gastvrije andere Friesland’, gericht op  slimme groei van de 

gastvrijheidseconomie. 

Proeftuin regionale monitor brede welvaart
De Regio Deal Zuidoost Friesland is een proeftuin voor monitoring. Jaarlijks wordt door het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een regionale 
brede welvaartsscan opgesteld, die aansluit bij de nationale brede welvaartsmonitor van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).


