Samenvatting interview prof.mr. J. (Jaap) W.J. Besemer
Jaap Besemer is geboren in April 1946 te Rotterdam (oud West, vlakbij Delfshaven) waar hij ook
lagere school en het Erasmiaans Gymnasium heeft afgemaakt (Alfa richting). Daarna is hij Rechten
gaan studeren. Die studie werd pas echt interessant voor hem na het kandidaats met Staatrecht als
hoofdvak.
Na zijn afstuderen is hij in militaire dienst geweest en daarna gaan werken bij het Ministerie VRO bij
de Directie Juridische Zaken, waar hij zich bezig hield met het wetsontwerp stadsvernieuwing. Na
drie jaar is hij overgestapt naar het Ministerie CRM, waar hij coördinator stadsvernieuwing werd. Vijf
jaar later werd hij directeur Juridische Zaken bij VROM.
In 1988 is hij overgestapt naar het Kadaster, toegevoegd aan de Hoofddirecteur mr.ir. C.J. Remijnse
en Plaatsvervangend Hoofddirecteur ir. W. van Berk om zich bezig te houden met de lopende
reorganisatie en de planning van de werkzaamheden in de provinciale directies. Na de pensionering
van Wim van Berk werd hij Plaatsvervangend Hoofddirecteur en na het vertrek van Remijnse werd hij
Hoofddirecteur van het Kadaster.
Een van de doelen die Besemer zich had gesteld was, om het Kadaster om te vormen van een intern
gerichte organisatie naar een meer op de buitenwereld gerichte organisatie. Dat het daarbij
noodzakelijk was om het Kadaster dan ook zoveel mogelijk van de Rijksoverheid los te koppelen om
zo een betere bedrijfsvoering te realiseren, zorgde voor de verzelfstandiging van het Kadaster in
1994 als een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) met een wettelijk uit te voeren taak.
Het kadaster is uiteindelijk ingekrompen van 3300 arbeidsplaatsen in 1988 tot 2700 in 1994 toen de
verzelfstandiging plaats vond. Mede door de invoering van de geautomatiseerde systemen AKR en
LKI is de werkwijze steeds meer centralistischer en gestroomlijnd geworden.
Eind jaren 80 is ook met de B6 geregeld dat zij vele arbeidsplaatsen zouden overnemen met het
daarbij behorende werk (i.e. akteposten, GBKN metingen en kaartconversie) en een geldelijke
vergoeding daarvoor.
Als Hoofddirecteur en later als bestuursvoorzitter van het Kadaster werd Besemer ook lid van de
NCG, waardoor hij over een uitgebreid netwerk van contacten beschikte. Tevens was hij
vicevoorzitter van het LSV-GBKN, dat is opgericht om de GBKN te vervaardigen toen het Kadaster een
ZBO werd en de GBKN vervaardiging niet meer tot het takenpakket van het Kadaster behoorde.
Feitelijk vond Besemer het in de lijn liggen om ook de TDN in het takenpakket van het Kadaster op te
nemen, maar dat kon pas toen het Ministerie van Defensie de taak van de TDN wilde afstoten. Toch
heeft het nog zes jaar geduurd voordat de overgang werd gerealiseerd (in 2004).
Ook de samenvoeging van het beheer over alle drie ruimtelijke coördinaten (X, Y en Z) is meerdere
malen ter sprake gekomen, maar steeds weer gestuit op de onwil van het ministerie van V&W en
zodoende is het beheer van de X- en Y-coördinaat bij het Kadaster gebleven en de hoogte bij RWS.
Na zijn vertrek bij het Kadaster in 2004 is Besemer nog zeven jaar deeltijd hoogleraar GeoInformatie Voorziening aan de TU Delft geweest. Voorts heeft hij ook nog verschillende publieke
functies gehad, waaronder vicevoorzitter van het Maritiem Museum in Rotterdam en voorzitter van
de Raad van Toezicht van het ITC.

