Voor wie?

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor
gemeenten. Het programma is zowel gericht op kabel- &
leidingencoördinatoren, als op procesmanagers van de
afdeling beheer en juridische medewerkers. Uiteraard zijn
ook bestuurders van harte welkom. Bent u zelf niet het
logische aanspreekpunt? Breng deze uitnodiging dan onder
de aandacht van de juiste collega. Kleine moeite, groot
plezier!

Waar en wanneer

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtenden,
aanvang 9 uur, einde programma 13 uur, gevolgd door een
lunchbuffet. Data en plaatsen:
• 3 oktober Rotterdam - Blaak 16
• 24 oktober Eindhoven - Van Abbemuseum
• 31 oktober Zwolle - Dominicanenklooster
Details volgen tijdig op www.gpkl.nl; klik op ‘congres’

Deelnamekosten en aanmelden

E 50 (ex. btw) p.p. voor medewerkers van gemeenten die lid
zijn van GPKL. E 125 euro (ex. btw) indien geen lid.
Als uw gemeente zich meteen als GPKL-lid aanmeldt, dan
kost deelname E 50 euro (excl. BTW) p.p. Informatie over
lidmaatschap en contributie is te vinden op www.gpkl.nl,
klik op ‘over GPKL’. Aanmelden voor deelname kan
uitsluitend digitaal, via www.gpkl.nl, klik op ‘congres’.

Meer informatie

Enrico van den Bogaard, beleidsadviseur GPKL, 0318-438099
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Uw ondergrond op orde
Gemeenten hebben een coördinerende taak en regisserende
rol in het beheren van de ondergrondse openbare ruimte waar
de kabels en leidingen zich bevinden. In dit aandachtsveld zijn
gelijktijdig belangrijke ontwikkelingen gaande. De
gemeentelijke verantwoordelijkheid in de ondergrond wordt
steeds groter en complexer. De GPKL-regiodagen bieden u een
uitgelezen kans om u goed op de hoogte te stellen van de
belangrijkste ontwikkelingen, toegesneden op de
gemeentelijke beheerstaak. Met de opgedane kennis en
inzichten kunt u in eigen huis aan de slag om de
gemeentelijke taken in de ondergrond goed in te richten.
Op de GPKL-regiodagen wordt ingegaan op twee brede
thema’s, waarin alle relevante aspecten voor gemeenten aan
de orde komen. Kijk achterop voor meer info over de thema’s.

Opzet programma

Het volledige programma en informatie over de sprekers vindt
u tijdig op www.gpkl.nl; klik op ‘congres’.
De GPKL-regiodagen:
- zijn zeer inhoudelijke bijeenkomsten
- zijn geheel plenair; geen workshops; “lean & mean”
- bieden een integrale benadering van wat goed beheer van de
ondergrond behelst
- bieden volop ruimte voor vragen en discussie met inleiders
en andere deelnemers
- bieden ruimte voor napraten en netwerken bij het
lunchbuffet
- mag je niet missen!
foto dreamstime

GPKL-regiodagen

Thema B: Op weg naar een integrale
leidingenverordening en landelijke verlegregeling

Deze basisvraag zou elke gemeente moeten kunnen beant
woorden. De praktijk leert echter, dat dit niet het geval is.
Daarom zet GPKL de elementaire zaken helder voor u op een
rijtje. Daarin volgen we twee benaderingen:
- Procedurele aspecten (bestuursrechtelijk/formalistisch),
zoals juridisch en financieel instrumentarium
(verordeningen, verlegregelingen, private overeenkomsten,
handboek k&l), het opstellen van een probleemanalyse met
gemeentelijk streefbeeld, tot aan het vaststellen van
gemeentelijk beleid.
- Organisatorische aspecten (procesmatig/praktisch): het
aanwijzen van een coördinator k&l en het inrichten van de
juiste werkprocessen, overlegstructuren, projectaanpak e.d.

Veel actuele ontwikkelingen hebben een juridische basis. Het
GPKL wil deze begrijpbaar maken voor alle deelnemers; dus
niet alleen voor “gevorderden” of juristen. De ontwikkelingen
vormen meteen ook een uitwerking van zaken die in thema A
zijn benoemd.

Welke rol wil je als gemeente vervullen in de ondergrond, en hoe
doe je dat dan? Spreker: Hans Meijer (Coördinator kabels &
leidingen, gemeente Den Haag)

Inzoomen op actualiteiten rond kabels & leidingen, toegelicht in
hun onderlinge samenhang. Spreker; Wil Kovács (hoofd
Leidingenbureau en Beheer Ondergrond, gemeente Rotterdam)

Integrale modelverordening
Algemeen bekend is wel, dat het GPKL samen met de VNG een
integrale modelverordening opstelt voor het leggen, beheren
en verwijderen van kabels en leidingen. De koepels van
netbeheerders van energie en water zijn hierin gekend, omdat
in het model een verwijzing komt naar Good-Practices, die
met de nutskoepels zijn overeengekomen. De voordelen van
dit model zullen worden toegelicht
Landelijke verlegregeling
Het is de ambitie van het GPKL om te komen tot een uniforme,
landelijke regeling voor het verleggen van kabels en leidingen.
Dit heeft GPKL in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar
gemaakt. De VNG steunt het initiatief van het GPKL.
Argumenten voor een uniforme, landelijke regeling zijn:
- de behandeling van het wetsvoorstel nadeelcompensatie
- de voorgenomen afschaffing van de precariobelasting op
ondergrondse infrastructuur
- het eindadvies van de Commissie Burgering
- recente jurisprudentie van de Hoge Raad (gemeente
De Ronde Venen tegen Stedin).
Een en ander zal in onderlinge samenhang goed worden
toegelicht.

Wapenfeiten van het GPKL

GPKL is het landelijk platform voor gemeenten voor kabels
en leidingen in de ondergrondse openbare ruimte. GPKL zet
zich in om haar leden zo goed mogelijk te voorzien van
relevante informatie (beleid, wetgeving, praktijk) die zij
kunnen gebruiken voor het goed beheren van de onder
grondse ruimte. Niet alleen biedt GPKL een fysiek, maar ook
een virtueel (digitaal) platform, waar men in een
vertrouwde omgeving van gedachte kan wisselen en elkaar
kan bevragen over alles wat rond kabels en leidingen speelt.
Het GPKL behartigt tevens de algemene gemeentelijke
belangen in dit specifieke aandachtsveld. Enkele wapen
feiten sinds de oprichting van het GPKL in 2006:
- Huisaansluitingen van riolering en straatkolken zijn
buiten de registratieverplichting van de WION gehouden
- Stroomlijning van herstraattarieven
- Ontwikkeling/aanpassing model-telecomverordening
- Gemeenten geholpen met het versterken van hun regierol
- GPKL brengt de gemeentelijke stem in op diverse
landelijke overlegplatforms zoals COB en KLO, vaak mede
namens de VNG en Stichting RIONED.
- Ontwikkeling van een integrale modelverordening voor
alle kabels en leidingen (nagenoeg gereed, deze doorloopt
thans een laatste toetsronde).
- Uniformering van praktische afspraken door de
ontwikkeling van good-practices (met Netbeheer
Nederland, VEWIN, NEN en CROW).
- Praktische richtlijnen m.b.t. overeenkomsten voor en
aanleg van glasvezel.
- Nadeelcompensatie is op de landelijke agenda gezet,
waarmee een uniforme publieke verlegregeling dichterbij
lijkt te komen.
Het wordt steeds drukker in de ondergrond. En er is voor
gemeenten nog veel te winnen, vooral ook in financieel
opzicht. Daar komen we alleen verder mee met steun van
onze leden. Samen staan we sterker!
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Thema A: Gemeentelijke regie op inrichting en
gebruik van de ondergrond

