GPKL slaat haar vleugels uit
Steven Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht,
is sinds 2015 voorzitter van het Gemeentelijk
Platform Kabels en Leidingen (GPKL). Een rol die hij
met veel plezier en ambitie vervult. GPKL vierde in
2016 haar tienjarig bestaan en blikt vooruit.

A

ls GPKL staan we goed op de kaart. Zowel bij
gemeenten als bij andere overlegpartners. We
zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaring,
deskundigheidsbevordering, vrijwillige harmonisatie en
uniformering en behartigen de belangen van onze leden
in verschillende overleggen. Onze expertise staat hoog
aangeschreven en de afgelopen elf jaar hebben we op
tal van dossiers veel bereikt,' aldus Adriaansen.

'

Bredere scope
'Onze maatschappij is in verandering. Denk aan de
energietransitie, klimaatadaptatie, de groei naar een
compacte en groene stad, connectivity. Ontwikkelingen
die ook allemaal een 'ondiepe-ondergrond-component'
hebben. Een betere inrichting en gebruik van de ondergrondse openbare ruimte is nodig want het wordt
steeds drukker, niet alleen met lijninfra en fysieke objecten, maar ook door functiestapeling. We moeten werken
aan een ordening van de ondiepe ondergrond, mede in
relatie tot de bovengrond. De Omgevingswet lijkt aanknopingspunten te bieden om daar als GPKL procesmatig, beleidsmatig en juridisch mee aan de slag te gaan.'
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Samen aan het werk
De GPKL-visie en -strategie zijn terug te vinden op
onze site. Ons tienjarig jubileum was een mooie gelegenheid om nog eens aandacht te vragen bij de meest
betrokken ministeries en Kamerleden. Zo hebben we
het Ministerie van I&M gevraagd om een coördinerende rol te spelen op de beleidsmatige aspecten van
het kabels- en leidingendossier. Dat zou helpen. Maar
ook overleg met de andere stakeholders - met name de
netbeheerders - blijft uiterst belangrijk. GPKL wil daarin een verbindende rol spelen, naast actievere belangenbehartiging en lobby. Ook naar verwante koepels
zoals de VNG, RIONED, Werkgroep Bodem en Vereniging Stadswerk.
Steven Adriaansen: 'Als bestuur hebben we aangegeven ons meer en actiever te willen profileren in het
overleg en de samenwerking met verschillende stakeholders. Tegelijkertijd hechten we ook aan handhaving
van onze expertrol dus dat betekent dat we extra personeel nodig hebben. Daarbij gaan we op zoek naar
een versterking van de competenties die we nodig
hebben om onze scope te verbreden. We zijn heel benieuwd welke mensen zich aangesproken voelen door
het functieprofiel dat we op onze site hebben staan en
hopen op korte termijn de versterking te kunnen presenteren'.

Steven Adriaansen:
'Onze expertise staat
hoog aangeschreven.'
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