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Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen zet lijnen voor de toekomst uit
Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse
kabels en leidingen, voor en door gemeenten. Dit platform wil voor haar leden een actieve en
anticiperende rol vervullen. Daarom hebben de leden van het GPKL hun bestuur versterkt en lijnen
voor de toekomst besproken.
Wijziging bestuur
De leden hebben drs. C.H. (Chris) Schaapman (38, hoofd Beleid Stedelijke Structuren, gemeente Den Haag)
als hun nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt ing. Frans Cornelis (hoofd afdeling Verkeersmanagement,
gemeente Amsterdam) op.
Daarnaast is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden en heeft elk bestuurslid een ‘dossier’ onder de
hoede genomen. Hiermee is het bestuur direct betrokken bij belangrijke projecten en ontwikkelingen en kan zij
slagvaardig handelen.
De leden verwachten het ingezette proces van professionalisering op deze wijze goed voort te kunnen zetten.
Doel
Het GPKL is een vereniging die begin dit jaar is opgericht. Zij is voortgekomen uit een informeel netwerk van
enthousiaste en betrokken gemeenteambtenaren, werkzaam op het gebied van kabels en leidingen. Het GPKL
heeft twee doelen: ten eerste de behartiging van gemeentelijke belangen voor de ondergrondse infrastructuur
van kabels en leidingen. Het tweede belangrijke doel is het verzamelen van kennis, ervaring en informatie en
het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden van de vereniging en externe partijen.
Gemeenten die lid zijn van GPKL worden goed en tijdig geïnformeerd over alle ontwikkelingen rondom kabels
en leidingen. Zo kunnen zij tijdig acties ondernemen en hoeven gemeenten geen externe bureaus in te huren.
In de komende periode gaat het GPKL voortvarend aan het werk met deze twee doelen en gelijktijdig verder
bouwen aan uitbreiding van het ledenbestand.
Gesprekspartner
Het GPKL wil gemeentelijke belangen behartigen door goede contacten met alle betrokken partijen te
onderhouden. Het platform is nu al de belangrijkste inhoudelijke gesprekspartner namens gemeenten voor de
Ministeries van EZ en VROM, de telecomsector, KLIC en brancheverenigingen zoals EnergieNed, Bouwend
Nederland, Stichting RIONED en vele andere partijen. Indien nodig onderneemt GPKL ook acties richting
politiek en bestuur. Het platform werkt nauw samen met de VNG en het Centrum Ondergronds Bouwen.
Kennisnetwerk
Het kennisnetwerk van GPKL is een actief netwerk. De leden stellen niet alleen vragen, maar geven ook
antwoord op de vragen van andere leden. Hiervoor is een website opgericht: www.gpkl.nl, die nog verder
wordt uitgebreid. Ook worden er regionale platforms opgericht. Aspirant-leden krijgen het eerste half jaar gratis
toegang tot de faciliteiten van het GPKL, zoals het forum op de website.
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