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Onderwerp

Letter of Commitment RegMed XB.
Geachte Statenleden,
Vorig jaar hebben wij u bij de behandeling van de Begroting 2018 per brief geïnformeerd over de
ontwikkelingen rond regeneratieve geneeskunde en het publiek-private samenwerkingsverband
RegMed XB. Uit onderzoek blijkt dat er binnen het sterke life sciences cluster in Zuid-Holland een
vruchtbare bodem is voor regeneratieve geneeskunde gezien de aanwezige wetenschappelijke
kennis, research & development activiteiten en patentposities. Deze vorm van geneeskunde,
gericht op het herstel van chronische ziekten als diabetes, zal beschadigde weefsels en organen
herstellen in hun oorspronkelijke staat en functie en zal zorgen voor een radicale verandering in
de gezondheidszorg. Vooral bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is unieke kennis
aanwezig als het gaat om regeneratieve geneeskunde.
Op 3 juli 2017 hebben wij samen met de provincies Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en universiteiten, UMC’s,
gezondheidsfondsen, bedrijven en de Vlaamse overheid de Memorandum of Understanding
RegMed XB ondertekend. Hierin hebben de partners aangegeven zich in te gaan zetten voor de
verdere ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde via het publiek-private
samenwerkingsverband RegMed XB.
Sindsdien hebben de stichting RegMed XB en de samenwerkende partners gewerkt aan nieuwe
plannen om door te groeien tot een wereldwijd toonaangevend onderzoeksinstituut dat de groei
en verankering van een nieuw industrieel economisch cluster op het gebied van regeneratieve
geneeskunde versnelt, oplossingen voor patiënten dichterbij brengt en een bijdrage levert aan
(kosten)efficiëntie in de zorg. De opschaling van RegMed XB wordt ingericht langs vijf "pilaren":
1 . Research Excellence (onderzoek)
2. Business Development & Acceleration
3.
4.

Public-Private Entrepreneurship
Seed Capital
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5.

Infrastructure & Exploitation

Op 15 november 2018 zullen de partners van RegMed XB een Letter of Commitment
ondertekenen, waarin zij voor de komende vijf jaar hun commitment uitspreken aan de
doorontwikkeling van RegMed XB. Vorig jaar informeerden wij u dat wij een provinciale bijdrage
voorzagen aan een landelijk op te richten publiek-privaat RegMed XB fonds. Deze bijdrage is niet
meer aan de orde. De stichting RegMed XB zal gezamenlijk met de Rijksoverheid een financiële
aanvraag doen bij Invest-NL voor een publiek-privaat fonds (onderdeel van pilaar 3).
De commitment van de betrokken provincies zal enerzijds bestaan uit het faciliteren van
beloftevolle regeneratieve geneeskunde projecten met bestaand generiek innovatiestimuleringinstrumentarium. In het geval van de provincie Zuid-Holland komt dit neer op de bestaande inzet
van o.a. InnovationQuarter op business development (pilaar 2), de MIT Zuid-Holland en het
Europese financieringsinstrumentarium (pilaar 3), de fondsen IQCapital en UNIIQ van
InnovationQuarter (pilaar 4) en de mogelijke bijdrage aan de beoogde celproductie- en
ontwikkelfaciliteit door het LUMC (pilaar 5, hiervoor heeft u reeds bij de Begroting 2018 middelen
ter beschikking gesteld).
Anderzijds gaat een aantal partners (Rijksoverheid, kennisinstellingen, provincies,
gezondheidsfondsen en de Vlaamse overheid) ook een commitment aan van een jaarlijkse
financiële bijdrage aan de organisatie RegMed XB met een looptijd van vijf jaar. De beoogde
totale bijdrage van alle partners aan de stichting bedraagt zo’n €1 ,1 mln. per jaar. De provincies
dragen ieder €75.000,- per jaar bij. Voor de bijdrage van de provincie Zuid-Holland voor 2019
hebben wij u reeds in de Begroting 2019 een voorstel gedaan voor het ter beschikking stellen van
middelen voor een begrotingssubsidie. De bijdragen aan RegMed XB voor de jaren 2020-2023
zullen in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd. Er is dekking voor deze bijdrage vanuit de
reserve ‘RegMed XB’ (programma 3, doel 3.1 ). De Letter of Commitment bevat het voorbehoud
van instemming van Provinciale Staten. Bij de daadwerkelijke subsidieverstrekking zullen wij in
afstemming met de betrokken provincies, het LUMC en InnovationQuarter duidelijke afspraken
maken over resultaten en indicatoren, zodat deze goed aansluiten bij de reeds aanwezige inzet
op het gebied van regeneratieve geneeskunde in Zuid-Holland. De provinciale inzet richt zich op
zelfstandige voortzetting van RegMed XB na de subsidielooptijd van 5 jaar.
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U vindt de Letter of Commitment in de bijlage bij deze brief. Gedeputeerde Bom-Lemstra zal de
Letter of Commitment op 15 november 2018 namens Gedeputeerde Staten ondertekenen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit

