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Onderwerp Statenbrief: Letter of Commitment over regeneratieve geneeskunde (REGMEDXB) 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 6 november 2018 hebben wij besloten de samenwerkingsovereenkomst Letter of Commitment REGMEDXB 
aan te gaan en zijn wij akkoord gegaan met een bijdrage van € 75.000 per jaar aan REGMEDXB gedurende een 
periode van vijf jaar.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 5 juli 2016 heeft de provincie Utrecht samen met alle partners een intentieverklaring ondertekend, waarin de 
provincie steun toezegt aan het initiatief en belooft de mogelijkheden te onderzoeken voor een financiële bijdrage 
via de EBU (Economic Board Utrecht) middelen. Op 3 juli 2017 heeft provincie Utrecht samen met partners een 
Memorandum of Understanding (GS 27 juni 2017) ondertekend, waarin zij hun intenties uitspreken om bij te 
dragen aan de opschaling van REGMEDXB richting internationaal leiderschap, voor patiënt, economie en 
wetenschap. 
 
Essentie / samenvatting 
Regeneratieve geneeskunde (REGMEDXB) verhoogt de kwaliteit van leven en versterkt de economie. Het 
stimuleert en gebruikt de helende krachten van het lichaam om ziek weefsel en organen te herstellen. Het zorgt 
voor genezing i.p.v. langdurige (kostbare) zorg voor personen met een chronische ziekte en is een opkomende, 
sterk groeiende en veelbelovende ontwikkeling. REGMEDXB wil uitgroeien tot een wereldwijd toonaangevend 
onderzoeksinstituut dat de groei en verankering van een nieuw industrieel cluster op het gebied van 
regeneratieve geneeskunde versnelt, oplossingen voor patiënten dichterbij brengt en een bijdrage levert aan 
(kosten)efficiëntie in de zorg.  
 
REGMEDXB is een programma dat al enkele jaren loopt. Op het terrein van regeneratieve geneeskunde werken 
vier regio’s (provincie en universitair medisch centrum), het Rijk, gezondheidsfondsen en Vlaanderen aan het 
stimuleren van deze ontwikkeling. Vanuit regio Utrecht zijn de UU, het UMCUtrecht en het Hubrecht Lab zeer 
belangrijke spelers op het gebied van regeneratieve geneeskunde en nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
rondom REGMEDXB.  
 
De laatste twee jaar is gewerkt aan het formuleren van een aantal gemeenschappelijke activiteiten en een nieuwe 
organisatiestructuur. Op 15 november 2018 wordt een Letter of Commitment ondertekenend door alle partners, 



 

  

 

waarin alle partners een financiële bijdrage voor 5 jaar toezeggen voor REGMEDXB en de intentie uitspreken om 
alle instrumenten, fondsen en faciliteiten ook beschikbaar te stellen voor REGMEDXB. De EBU is geen partner in 
het programma maar wel nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Het programma draagt bij aan de 
realisatie van de doelen uit de Strategische Agenda van de EBU.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

- Er is een gezamenlijke landelijke organisatie voor de doorontwikkeling van REGMEDXB, gedragen door 

provincies, kennisinstellingen, Rijk en gezondheidsfondsen. 

- Er ontstaan nieuwe (kennisintensieve) bedrijven, werkgelegenheid en investeringen in de regio Utrecht  

- Er is een versterking van de gezondheidseconomie in de regio Utrecht. 

 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 van de Provinciewet. 
 
Financiële consequenties 
Het betreft een bijdrage van € 75.000,- per jaar voor een periode van vijf jaar vanuit de Reserve cofinanciering.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na de ondertekening van de Letter of Commitment (LoC) op 15 november 2018 zal op 5 februari 2019 de 
lancering van de nieuwe stichting REGMEDXB plaatsvinden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van deze statenbrief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Letter of Commitment REGMEDXB 
 


