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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Conceptbrief van het college van B&W aan de EDR-raad (ter inzage) 
-   http://www.edr.eu/nl/site/gemeenschappelijke-regeling 
 
Onderwerp 
Deelnemen aan de ‘Eems Dollard Regio’ 
 
Gevraagd besluit 

1. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (EDR).  
2. De kosten van deelname van € 4.505 dekken uit de beschikbare budgetten in ‘programma 19 

Economische Zaken’.  
3. Een schriftelijke aanvraag tot deelname aan de Eems Dollard Regio indienen bij de ‘EDR-

raad’.  
4. De voorzitter van de gemeenteraad of diens plaatsvervanger namens de gemeenteraad 

afvaardigen naar de EDR-raad. 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door deelname aan de Eems Dollard Regio kunnen we als gemeente Europese betrekkingen en 
contacten versterken, het Europese gedachtegoed verspreiden en daarnaast krijgen we een 
instrument om optimaler gebruik te kunnen maken van Europese subsidies. 
 
De EDR is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het noordelijkste Nederlands-Duitse 
grensgebied. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de samenwerking tussen 
de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, alsmede aan Duitse kant de Landkreise in Oost-
Friesland, de Landkreis Emsland, de Landkreis Friesland en de Landkreis Cloppenburg te 
ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. De EDR heeft als taak, de regionale 
grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te 
coördineren op hierna genoemde gebieden: 
 
a) Sociaal-economische ontwikkeling 
b) Verkeer en Transport en Infrastructuur 
c) Ruimtelijke Ordening 
d) Haven verbonden activiteiten 
e) Cultuur en Sport 
f) Onderwijs en Scholing 
g) Toerisme en recreatie 
h) Milieubescherming en afvalverwerking 
i) Natuurbehoud- en ontwikkeling 
j) Sociale Zaken 
k) Gezondheidszorg 

http://www.edr.eu/nl/site/gemeenschappelijke-regeling


l) Rampenbestrijding 
m) Communicatie 
n) Openbare orde en veiligheid 
o) Landbouw 
 
Samen met haar deelnemers wil de EDR een voorbeeld zijn voor grensoverschrijdende samenwerking 
in een verenigd Europa. De grens met Duitsland is op allerlei terreinen nagenoeg verdwenen. 
Desondanks bestaan er nog administratieve, culturele en taalbarrières. De EDR helpt bijvoorbeeld 
mensen in het grensgebied met gratis advies over wonen, leven en werken in het buurland. 
 
De EDR telt ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om overheden uit de provincies Drenthe, Groningen 
en Fryslân, alsmede uit Ostfriesland, het Emsland, de regio Cloppenburg en aangrenzende gebieden, 
de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, de Ostfriesische Landschaft, Industrie- und 
Handelskammers en Handwerkskammern uit Ostfriesland, het Emsland en Cloppenburg.  
De gemeente Tynaarlo heeft, vanuit de deelname door de voormalige gemeenten Eelde en Vries en 
later ook Zuidlaren, eerder deelgenomen aan de EDR. In 2005 is, vanwege bezuinigingen, door de 
gemeenteraad van Tynaarlo besloten uit te treden uit de regeling.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Na verkennende gesprekken met collega-gemeenten, de provincie Drenthe en de directeur van de 
Eems Dollard Regio zijn wij als college tot de conclusie gekomen dat voor het benutten van Europese 
subsidiestromen door de gemeente Tynaarlo aansluiting bij de EDR een goede stap is.  
 
De achterliggende reden hiervoor is dat wij in het ‘Collegemanifest gemeente Tynaarlo 2014-2018, 
Samenwerken in vertrouwen’ hebben opgenomen dat wij de mogelijkheden in kaart brengen, op welke 
wijze de gemeente kan meedelen in de financiële ondersteuning die Europa biedt. De uitkomst van 
onze verkenning naar de mogelijkheden is dat wij uw raad voorstellen opnieuw aan te sluiten bij de 
EDR. Via de EDR nemen we deel aan projecten waarvoor gebruik wordt gemaakt van Europese 
subsidiestromen. Op deze wijze benutten wij als gemeente de mogelijkheden die Europa biedt. Wij 
stellen voor aan te sluiten per 1 januari 2016.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De Eems Dollard Regio is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en 
werd in 1977 opgericht. Het in Leer gevestigde samenwerkingsverband en het in Bad Nieuweschans 
gevestigde kantoor zijn uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar 
grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en grensoverschrijdende 
projecten op weg worden gebracht. De regio behelst ongeveer 14.000 vierkante kilometer en heeft 
zo’n twee miljoen inwoners. Het gaat om meer dan deze kengetallen, het gaat om een gezamenlijke 
identiteit.  
 
Sinds 1997 functioneert de EDR als grensoverschrijdend Openbaar Lichaam op basis van het Verdrag 
van Anholt. (Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het 
Land Niedersachsen en het Land Nordrhein-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking 
tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23-5-1991.) 
   
Sinds de oprichting wijst de EDR aan beide zijden van de grens op de gemeenschappelijke belangen 
op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en 
cultuur. De EDR wil vooral aanzetten tot contacten tussen de bevolking aan de Nederlands-Duitse 
grens en deze contacten intensiveren en verdiepen.  
 
De basis voor de financiering van de werkzaamheden van de EDR wordt gevormd door de bijdragen 
van de leden. Daarnaast wordt de EDR ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking 
financieel ondersteund door de Noordelijke provincies en de deelstaat Niedersachsen. De realisatie 
van de doelstellingen wordt versneld doordat de Europese Unie in het kader van de INTERREG-
programma’s subsidies vertrekt. De speerpunten vanuit deze programma’s zijn: economie, 
technologie en innovatie, duurzame regionale ontwikkeling en integratie en maatschappij.   
 
Met de middelen uit de INTERREG-programma’s zijn invloedrijke projecten van de grond gekomen. 
Voorbeelden zijn: ‘Duurzame Energie Nederland Duitsland’, ‘Groengas’, ‘Hansa Energy Corridor, die 
de toppositie van het EDR-gebied binnen de energiesector duidelijk maken. Met andere projecten 



worden netwerken en structuren opgezet, waar de mensen in de regio duurzaam van profiteren: op 
het gebied van voeding (‘Food Future’), landbouw (‘Duurzame AgroBusiness en Life Sciences in de 
EDR’), de biobased economy (‘Agrobiopolymeren’), toerisme (Netzwerk Toekomst’), duurzame 
natuurontwikkeling (‘Internationaal Natuurpark Bourtanger-Moor-Bargerveen) en innovatie in de 
maritieme sector (‘Maritim’).   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het besluit heeft geen direct invloed op de inwoners van de gemeente. Indirect wordt door onze 
inwoners geprofiteerd van de kansen die samenwerking met Duitsland en Europa biedt. Via de 
gemeentepagina wordt aandacht geschonken aan onze deelname aan de Eems Dollard Regio.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
In het verzoek aan de Eems Dollard Regio is opgenomen dat deelname van de gemeente Tynaarlo 
aan de EDR per 1 januari 2016 geëffectueerd wordt. Indien uw raad instemt met het voorstel, wordt de 
deelname van Tynaarlo op 26 november a.s. toegelicht tijdens de EDR-raad door de afvaardiging van 
de gemeente. Wethouder Wijbenga zal bij deelname aan de EDR namens het college aangewezen 
worden als vertegenwoordiger in de EDR raad. De Regeling voorziet er in dat ook de (plv) voorzitter 
van de gemeenteraad zitting neemt in  de raad. Voorgesteld wordt om namens uw raad de voorzitter 
of diens plaatsvervanger af te vaardigen.   
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Vanaf 1 januari 2016 is de bijdrage van gemeenten aan de EDR voor gemeenten voor 1 - 10.000 
inwoners € 0,23 per inwoner van 10.001 - 20.000 inwoners € 0,12 per inwoner vanaf 20.001 inwoners 
€ 0,08 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Tynaarlo dat de bijdrage op € 4.505,-- per jaar 
uitkomt.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


