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Oprichting Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen; samenwerking met
STADSWERK
Onlangs is de vereniging Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)
opgericht. Het GPKL is voortgekomen uit een sinds 1996 functionerend informeel
netwerk van enthousiaste en betrokken gemeenteambtenaren. Inmiddels doen al ruim
100 gemeenten mee. GPKL stelt zich ten doel: de behartiging van gemeentelijke
belangen met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen.
Daarnaast is het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie tussen de leden en
partijen buiten de vereniging een van de hoofddoelen.
Waar het gaat om nieuwe regelgeving en actuele beleidsontwikkelingen rond kabels en
leidingen, is GPKL dé gesprekspartner voor de Ministeries van EZ en VROM, de
telecomsector, KLIC en brancheverenigingen zoals EnergieNed, Bouwend Nederland,
Stichting RIONED en vele andere partijen. Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de
VNG. Ook het Centrum Ondergronds Bouwen is een belangrijke gesprekspartner.
Win-win situatie
Tevens is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen STADSWERK en GPKL.
Vereniging STADSWERK Nederland is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam
op het gebied van de fysieke leefomgeving en levert ondermeer facilitaire ondersteuning aan
een aantal verenigingen die actief zijn binnen dit veld. De overeenkomst is gesloten vanuit
de gedachte dat intensieve samenwerking een win-win-situatie oplevert: beide organisaties
kunnen beter profiteren van elkaars netwerk, kennis, ervaring en faciliteiten.
Onderdeel van de overeenkomst is de organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van
het GPKL vanuit Stadswerk. Daarom is het verenigingsbureau van Stadswerk versterkt met
Enrico van den Bogaard die als beleidsmedewerker het GPKL met raad en daad terzijde zal
staan in zijn rol als secretaris van het platform. Ook het ondersteunen van de regionale
netwerkbijeenkomsten en het enthousiasmeren van andere gemeenten om mee te gaan
doen, behoort tot zijn taak.
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