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Bestuurlijke reactie AC ICT advies KKN 

Aanleiding 

U heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het 

programma Kadastrale Kaart Next (KKN) van het Kadaster. Het Adviescollege 

ICT-toetsing heeft deze toets inmiddels afgerond. Het Kadaster heeft daarop in 

goede samenwerking met DGRO, Eigenaarsadvisering en CIO BZK een 

bestuurlijke reactie op dit advies voorbereid. Bijgaand treft u het definitieve 

advies van het Adviescollege ICT-toetsing en ook een voorstel voor uw 

bestuurlijke reactie daarop in een brief gericht aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer. 

Geadviseerd besluit 

Graag uw akkoord voor en ondertekening van de voorgestelde bestuurlijke reactie 

verwoord in bijgaande brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 

Kern 

Het Adviescollege ICT-toetsing concludeert het volgende. Het programma 

Kadastrale Kaart Next (KKN) is technisch-inhoudelijk zorgvuldig voorbereid. Het 

blijft niettemin onzeker wanneer en in welke mate de baten van het programma 

worden gerealiseerd. Dit komt volgens AcICT vooral doordat: 

A. Er geen focus is op de realisatie van de maatschappelijke baten. 

B. De kosten-baten analyse onvoldoende concreet is. 

C. Er risico is op vertraging door het ontbreken van integrale sturing. 

 

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het Kadaster om meer zekerheid te 

krijgen over de realisatie van de baten. Verleg daartoe de focus van het 

programma van techniek naar maatschappelijke baten door: 

1. De impact van de verbeterde kaart scherper in beeld te brengen. 

2. De kosten-batenanalyse te actualiseren en te concretiseren. 

3. De opmaat naar productie te plannen en implementatiekeuzes te expliciteren. 

4. Passende afspraken te maken met de leveranciers. 

Toelichting 

Het programma Kadastrale Kaart Next (KKN) beoogt het realiseren van een 

nieuwe, verbeterde versie van de huidige Kadastrale kaart met een grotere, 

bekende nauwkeurigheid. Daartoe worden ongeveer vijf miljoen veldwerken 

opnieuw digitaal verwerkt en geïnterpreteerd door twee nog te selecteren 
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leveranciers. De planning is dat het verwerken van de veldwerken start in januari 

2023. Het projectbudget is 35 miljoen euro. 
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