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Letter of Commitment RegMed XB
Advies
1.

Aan te gaan de Letter of Commitment RegMed XB, waarin Gedeputeerde Staten met
Maastricht UMC, Universiteit Maastricht, provincie Limburg, TU Eindhoven, provincie
Noord-Brabant, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, provincie Utrecht, LUMC, Universiteit
Leiden, Health~Holland, Nederlands Investerings Agentschap, ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nierstichting, Diabetesfonds, Stichting
DON, ReumaNederland, Hartstichting, KU Leuven, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
en de Vlaamse overheid, hun commitment uitspreken aan onder andere het met

2.

bestaand innovatiestimulering-instrumentarium faciliteren en stimuleren van ZuidHollandse regeneratieve geneeskunde sector en financiële bijdragen aan RegMed XB.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde Staten Provinciale

3.

Staten informeren over de Letter of Commitment RegMed XB.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Letter of Commitment RegMed XB.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mr.
A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economische Zaken en Innovatie van de Provincie ZuidHolland, de letter of Commitment RegMed XB met Maastricht UMC, Universiteit Maastricht,
provincie Limburg, TU Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht,
provincie Utrecht, LUMC, Universiteit Leiden, Health~Holland, Nederlands Investerings
Agentschap, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nierstichting, Diabetesfonds,
Stichting DON, ReumaNederland, Hartstichting, KU Leuven, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
en de Vlaamse overheid, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
- GS-brief aan PS over Letter of Commitment RegMed XB
- Letter of Commitment RegMed XB
- Overzicht inzet regio’s regeneratieve geneeskunde en RegMed XB
- Overzicht financiële bijdrage partners aan RegMed XB
- Machtiging CdK ondertekening Letter of Commitment RegMed XB
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Toelichting voor het College

Zie brief aan Provinciale Staten voor toelichting.
Financieel en fiscaal kader
Bedrag:
Begroting:
Risico’s:

€ 75.000 per jaar in de periode 2019-2023
Programma 3, doel 3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve Economie
Er zijn geen financiële risico’s.

De Letter of Commitment bevat een toezegging voor een jaarlijkse financiële bijdrage van
€75.000,- aan de stichting RegMed XB voor de komende vijf jaar. Hiervoor is dekking vanuit de
reserve ‘RegMed XB’, binnen programma 3, doel 3.1. In de Kadernota 2019-2022 is besloten om
tot en met 2022 jaarlijks € 1 ,2 mln. in de reserve ‘RegMed XB’ te storten. Dit is verwerkt in de
Begroting 2019. Daarnaast is in de Begroting 2018 per amendement (582) een risicoreserve
opgenomen van € 1 ,2 mln. ten behoeve een nader te concretiseren investeringsbeslissing op het
gebied van regeneratieve geneeskunde.
Voor de bijdrage aan de stichting RegMed XB voor 2019 bevat de Begroting 2019 reeds een
voorstel aan Provinciale Staten over het beschikbaar stellen van middelen voor een
begrotingssubsidie 2019 (behandeling in Provinciale Staten: 14 november 2018). De bijdragen
aan RegMed XB voor de jaren 2020-2023 zullen in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd.
De Letter of Commitment bevat het voorbehoud van instemming van Provinciale Staten.
De overige bijdragen van de provincie voor RegMed XB zoals genoemd in de Letter of
Commitment bevatten eveneens geen risico’s. Het betreft reeds bestaande inzet van o.m.
InnovationQuarter op business development, het faciliteren van het gebruik maken van de MIT
Zuid-Holland en het Europese financieringsinstrumentarium, het faciliteren van het gebruik maken
van de generieke fondsen IQCapital (dat een totaalbudget van ca. €80 mln. bevat) en UNIIQ
(totaalbudget €22 mln.) van InnovationQuarter en de mogelijke bijdrage aan de beoogde
celproductie- en ontwikkelfaciliteit door het LUMC. Voor dit laatste kan mogelijk de reeds bij de
Begroting 2018 door Provinciale Staten ter beschikking gestelde €1 ,2 mln. worden aangewend.
Het LUMC werkt momenteel de business case voor deze faciliteit uit. Verwacht wordt dat hierover
in 2019 een investeringsbeslissing kan worden genomen.
Juridisch kader
De Letter of Commitment RegMed XB is een intentieovereenkomst waarin partners van RegMed
XB (Maastricht UMC, Universiteit Maastricht, provincie Limburg, TU Eindhoven, provincie NoordBrabant, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, provincie Utrecht, LUMC, Universiteit Leiden,
Health~Holland, Nederlands Investerings Agentschap, ministerie van Economische Zaken en
Klimaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Nierstichting, Diabetesfonds, Stichting DON, ReumaNederland, Hartstichting, KU
Leuven, Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Vlaamse overheid) schriftelijk aan elkaar
bekend maken waarvoor zij zich gaan inspannen. Zij committeren zich aan deze afspraken. De
voorgenomen financiële bijdragen aan de organisatie RegMed XB zijn derhalve commitments om
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gedurende een periode van vijf jaren de jaarlijkse bijdragen te doen toekomen aan RegMed XB
om zodoende de continuïteit van RegMed XB en het opgebouwde momentum te bewaren.
De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176
Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven
machtiging wordt mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economische Zaken en Innovatie van de
Provincie Zuid-Holland gemachtigd om de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

2 Proces
Op 3 juli 2017 heeft gedeputeerde Bom-Lemstra namens Gedeputeerde Staten de Memorandum
of Understanding RegMed XB ondertekend, waarin de provincie met de andere partners heeft
aangegeven zich in te gaan zetten voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde
via het publiek-private samenwerkingsverband RegMed XB.
Provinciale Staten worden met een GS-brief geïnformeerd over de nu voorliggende Letter of
Commitment. Op 15 november 2018 zal gedeputeerde Bom-Lemstra de Letter of Commitment
namens de provincie ondertekenen. Op 5 februari 2019 vindt de officiële lancering van RegMed
XB met een passend programma plaats in Maastricht.

3 Communicatiestrategie
De partners van RegMed XB hebben afgesproken dat voor de ondertekening van de Letter of
Commitment op 15 november 2018 alleen een nieuwsbericht door RegMed XB zelf wordt
gepubliceerd. De betrokken partners kunnen daar naar refereren. De officiële lancering van
RegMed XB op 5 februari 2019 wordt uitgebreider gecommuniceerd en betreft een gezamenlijke
inzet van de partners. Inzet is daarbij dat de provincies nadrukkelijk benoemd worden als
belangrijke financierende partij, waarbij ook het belang voor de regio wordt omschreven.
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