Aan de deelnemers aan The Potato Valley

Hallum, 22 september 2016
Beste allemaal,

Het is sinds de bijeenkomst op 12 juli bij SPNA een tijd stil geweest rondom de The Potato Valley
(althans naar buiten toe), maar wij zijn blij dat we nu aan jullie bekend kunnen maken dat we een
nieuwe kwartiermaker hebben gevonden in de persoon van Hiske Galema. Hiske Galema is in
diverse functies werkzaam geweest bij het Landbouwschap, de provincie Groningen en vanaf 2008 bij
het Kadaster. Zij is inmiddels al gestart met haar werkzaamheden voor The Potato Valley en zal
binnenkort met een ieder van jullie kennis gaan maken.
Ook met de provincies Friesland en Groningen is nu overeenstemming over de financiering van een
groot deel van het platform. Woensdag 2 november (9.30 – 10.30) zullen de gedeputeerden Kramer
en Staghouwer officieel het haalbaarheidsonderzoek in ontvangst nemen. Hieraan zullen we
uiteraard de nodige publiciteit gaan geven. Willen jullie deze datum alvast in de agenda zetten.
Nadere informatie over de locatie etc. volgt.
Nu de provincies bereid zijn te financieren willen we ook graag officieel commitment van jullie als
deelnemers op het platform. Dit in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage (in eerste instantie
gedurende 3 jaar) per deelnemer voor het platform. Hierover sturen we elke deelnemende partij
apart een brief die voor akkoord getekend kan worden. Uitgangspunt is, dat als je onder de vlag van
TPV deelneemt aan projecten, je donateur van de Stichting wordt en bijdraagt aan het in stand
houden van het platform. In de projecten onder de vlag van het platform gaan we vervolgens het
eigendom van kennis en data regelen.
Vanaf half november tot half januari gaat het POP3 loket voor Kennis en Innovatie open. Het is dus
nu zaak om concrete projecten te definiëren die voor POP (co)financiering in aanmerking kunnen
komen. Hiske zal hierover spoedig met de diverse partijen contact opnemen.
Inmiddels zijn we bezig met het oprichten van de Stichting en het inrichten van een website (het
moet in elk geval helder zijn waar The Potato Valley voor staat en waar men deze kan bereiken).
Zodra het voorstel voor de Stichting gereed is, wordt deze aan jullie voorgelegd.
Ik hoop jullie hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, namens de Stuurgroep
Tineke de Vries

