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Wat is GPKL?

Hoe werkt GPKL?

GPKL is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door
gemeenten. GPKL is een informeel netwerk
van enthousiaste en betrokken gemeenteambtenaren, werkzaam op het gebied van
kabels en leidingen. GPKL is een vereniging,
met leden uit het hele land. De drijvende
kracht is een landelijke kerngroep die regelmatig bijeen komt. Leden hebben toegang
tot de digitaal beschikbare informatie, de
fora op internet en andere maatwerkproducten.

• Belangenbehartiging GPKL wil het eerste
doel bereiken door goede contacten te
onderhouden met alle betrokken partijen.
Waar het gaat om nieuwe regelgeving en
actuele beleidsontwikkelingen rond kabels
en leidingen, is GPKL de belangrijkste inhoudelijke gesprekspartner namens de gemeenten voor de ministeries van EZ en VROM, de
telecomsector, Kadaster en brancheverenigingen zoals Netbeheer Nederland,
Bouwend Nederland, Stichting RIONED en
vele andere partijen. Indien nodig onderneemt GPKL acties richting politiek en
bestuur.
Uiteraard wordt er nauw samengewerkt
met de VNG. GPKL is tevens nauw betrokken
bij het Centrum Ondergronds Bouwen.

Wat is het doel van GPKL?
GPKL heeft twee hoofddoelen:
1. de behartiging van gemeentelijke belangen met betrekking tot de ondergrondse
infrastructuur van kabels en leidingen;
2. het verzamelen van kennis, ervaring en
informatie en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden van de
vereniging en partijen daarbuiten.

• Kennis, ervaring en informatie GPKL wil
het tweede doel bereiken door de leden met
elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden onderling informatie uit te
wisselen. GPKL werkt volgens het principe

GPKL, hét kennisnetwerk rond ondergrondse l

‘halen én brengen’. De leden stellen niet
alleen vragen, maar geven ook antwoord op
vragen van andere leden. Daartoe bieden we
(aspirant) leden toegang tot de fora op
www.gpkl.nl.

Welke middelen zet GPKL in?
• Digitale nieuwsbrief Landelijk nieuws
gerelateerd aan kabels en leidingen wordt
verzameld en via een wekelijkse nieuwsbrief
onder de leden verspreid.
• Website Voor leden worden op de site
digitale dossiers met actuele informatie
aangeboden. Voor informatie over deze dossiers kunnen leden contact opnemen met
het secretariaat van GPKL. Ook zijn op de
site fora aanwezig in een beschermde
omgeving.
• Regionale netwerken Ook het ondersteunen en opbouwen van regionale netwerken,
waar de leden elkaar ‘live’ ontmoeten, draagt
bij aan de kennisuitwisseling.
• Overleg GPKL zit regelmatig aan tafel
met landelijke koepels en ministeries.
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Actuele ontwikkelingen
• De WION (ofwel Grondroerdersregeling;
gericht op dekkende registratie van k&l en
het voorkomen van graafschade). Met netbeheerders en aannemerij wordt een betere
‘graafcultuur’ bevorderd. Ook bieden we
gemeenten informatie voor het implementeren van de wet.
• Ontwikkelingen rond de Telecommunicatiewet, model-Telecomverordening en
afspraken met de telecomsector.
• Versterken van de gemeentelijke regie- en
coördinatierol en verbeteren van afstemming met externe partijen bij planvorming
voor aanleg van kabels en leidingen.
• Het actualiseren van regelgeving rond
buisleidingen (externe veiligheid, gevolgen
voor ruimtelijke zonering).
• Het ontwikkelen van een landelijk model
voor een publiekrechtelijke regeling voor
nutsleidingen.

Gemeenten die lid zijn van GPKL, worden
goed en tijdig geïnformeerd over alle k&lgerelateerde zaken en ontwikkelingen en
kunnen daardoor effectiever reageren.
Gemeenten kunnen zich zo kosten van
externe bureaus besparen.
Via GPKL trekken gemeenten samen op in
onderhandelingen met marktpartijen of
andere overheden. Samen sterker!

Aanmelden voor GPKL
Het lidmaatschap van GPKL staat open voor
alle gemeenten. De contributie is naar rato
van het aantal inwoners van de gemeente.
De tarieven vindt u op onze website.

Secretariaat
GPKL, ir. Enrico van den Bogaard
Postbus 416, 6710 BK Ede Gld.
t 0318 438 099
f 0318 437 653
e info@gpkl.nl
i www.gpkl.nl
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Waarom lid worden van GPKL?

