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Onderwerp 

Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen. 

Van het lid : de heer H. van der Linden 

Fractie : Lokaal Limburg 

Inzake : Pathofinder  

 

Vraag 1. 

Hoe ziet Gedupeerde Staten de overname van Pathofinder in het licht van de op 15 februari 

aangenomen motie? 

 

Antwoord. 

Voor beantwoording van de motie verwijzen wij naar de mededeling portefeuillehouder inzake motie 2453 

‘Instellen revolverend fonds ten behoeve van experimentele projecten’ (kenmerk 2019/82003). 

 

Naar aanleiding van deze motie heeft er op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden met de 

ondertekenaars van de motie. Uit dit overleg is gebleken dat uw Staten behoefte hadden aan informatie 

over de door de Provincie opgestelde IP-regeling in relatie tot projecten waarin (mogelijk) sprake is van IP 

(Intellectual Property). 

 

Tevens is in de beantwoording gemeld dat de verwachting is, dat de uiteindelijke financiële opbrengsten 

beperkt zullen zijn. De nadruk ligt op het waarborgen en veiligstellen van de positie van de Provincie.  

 

In het geval van het bedrijf Pathofinder heeft noch de Provincie Limburg noch de Brightlands Maastricht 

Health Campus een belang in dit bedrijf, waardoor er geen sprake is van een positie van de Provincie in 

deze onderneming en dus ook geen aanspraak gemaakt kan worden op financiële opbrengsten. 
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Vraag 2. 

Hoe ziet Gedeputeerde Staten erop toe dat dit maatschappelijk rendement ook verzilverd wordt? 

Met andere woorden; wat is de rol van de provincie wanneer een door de provincie mede 

gesubsidieerde partner een dergelijk product ontwikkeld (meer specifiek in de huidige situatie)? 

 

Antwoord. 

Pathofinder heeft zich in mei 2005, in Maastricht gevestigd in de Biopartner incubator (met de benodigde 

lab faciliteiten). Dit mede met het oog op de nabijheid van Universiteit Maastricht en het MUMC+, wat 

nodig was voor Pathofinder om haar werk goed te kunnen doen.  

 

Dit bedrijf kwam van buiten de provincie met eigen kennis en kunde. De vestiging van Pathofinder is het 

gevolg van een LIOF financiering, die als voorwaarde stelde dat het bedrijf zich in Limburg vestigde. LIOF 

heeft haar leningen met rente terugbetaald gekregen. Pathofinder is vervolgens gegroeid tot een bedrijf 

met eigen faciliteiten op het terrein van de Brightlands Maastricht Health Campus en heeft 21 mensen in 

dienst en levert naast haar testen ook op deze wijze (bedrijvigheid en werkgelegenheid) maatschappelijk 

rendement.  

 

Daarnaast merken wij op dat er momenteel IP- en dividendbeleid word ontwikkeld, zodat er een uniform 

beleid is met betrekking tot dergelijke mogelijke revenuen bij aan ons verbonden partijen. Dit beleid is dus 

niet van toepassing op de huidige casus 
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Betreft: Schriftelijke vragen betreffende Pathofinder 

 

 

Geacht college, 

 

Op 2 april jl. verscheen er in de Limburger een artikel met de titel “Maastrichts biotechbedrijf 

ontwikkelt snelle coronatest”. In het artikel staat onder andere te lezen dat het bedrijf Pathofinder 

vorig jaar werd overgenomen door het Chinese GeneoDx, een onderdeel van Sinopharm. 

 

De campus waar onder andere Pathofinder zich op bevindt is tot stand gekomen met provinciale 

subsidie. Al vaker hebben wij in de Provinciale Staten een discussie gevoerd over deze subsidies. De 

kern van deze discussies spitste zich meestal toe op het onderscheid tussen financieel rendement en 

maatschappelijk rendement. Op 15 februari 2019 namen de staten een motie aan waarin werd 

gevraagd de mogelijkheden van een fonds te onderzoeken waarin eventuele revenuen die tot stand 

komen door deze subsidies (deels) in terug kunnen vloeien. 

 

Vraag 1 

Hoe ziet Gedupeerde Staten de overname van Pathofinder in het licht van de op 15 februari 

aangenomen motie? 

 

Het maatschappelijk rendement van de door Pathofinder ontwikkelde testen is juist op dit moment 

overduidelijk. 

 

Vraag 2 

Hoe ziet Gedeputeerde Staten erop toe dat dit maatschappelijk rendement ook verzilverd wordt? 

Met andere woorden; wat is de rol van de provincie wanneer een door de provincie mede 

gesubsidieerde partner een dergelijk product ontwikkeld (meer specifiek in de huidige situatie)? 

 

Hopend op een spoedig antwoord, namens de fractie Lokaal Limburg, 

 

 

Henk van der Linden  


