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In zee met de marine

De gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine werken intensief samen. 
Bijvoorbeeld rondom brandweerzorg, zwembad Heersdiep, Maritiem 
Vliegkamp De Kooy en de Port of Den Helder. BEA heeft voor RKC Den 
Helder de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking 
geëvalueerd, de gehanteerde businesscases getoetst, de rol van de raad 
bezien en nieuwe kansen voor samenwerking verkend.

Evaluatie samenwerking  
gemeente Den Helder & Koninklijke Marine

EindrapportVersie na ambtelijk hoor en wederhoor
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