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Rotterdam The Hague Airport:
samen op een vliegveld
Als luchthaven faciliteren we vliegverkeer en alles wat daar voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen 
voor nodig is. We brengen ‘werelden’ op ons vliegveld samen en zijn de verbindende factor tussen passagiers 
en onze omgeving. Dit met een breed veld aan betrokken partijen, zoals bedrijfsleven, innovatiepartners, 
het verenigingsleven en onderwijs. Met deze partijen zijn we voortdurend in gesprek over hoe we de 
veiligheid, efficiency, verbinding en duurzaamheid van onze gezamenlijke processen kunnen vergroten. 
Bijvoorbeeld met innovaties en allianties.

Passagiers staan bij ons centraal
We verbinden jaarlijks 2.1 miljoen passagiers (ijkjaar 2019) met 

vijftig vooral Europese bestemmingen. Dag en nacht, 365 dagen 

per jaar. In aantal passagiers zijn we de derde luchthaven van 

Nederland.

Sinds de jaren negentig specialiseren we ons in charter- en 

lijndienstverkeer naar Europese centra, met ruimte voor vakantie-

vluchten, particulier zakelijk verkeer en maatschappelijk relevant 

verkeer, zoals orgaanvluchten en vluchten van de politie en 

kustwacht. We zijn de thuisbasis voor de traumahelikopter en de 

uitwijkluchthaven voor vliegtuigen die niet op Schiphol kunnen 

landen. Bij zo’n prominent profiel hoort een toepasselijke naam. 

Sinds 2010 heten we: Rotterdam The Hague Airport, afgekort RTHA.

samenwerken

Bekijk onze video
’Ons Verhaal’
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Samen vliegverkeer mogelijk maken
Als luchthaven bieden we de infrastructuur die nodig 

is om vliegverkeer mogelijk te maken; de start- en 

landingsbaan, de aankomst- en vertrekhal op het 

luchthaventerrein. Luchtvaartmaatschappijen maken 

gebruik van deze infrastructuur, waarbij de luchthaven 

 samen met andere betrokken partijen, zoals de 

Koninklijke Marechaussee en Luchtverkeersleiding 

Nederland, zorgt dat dit veilig gebeurt.

38.653 
Vliegbewegingen

Grote luchtvaart (> 6 ton) 

 2020 

7.964 

2019 21.049
Algemene luchtvaart (< 6 ton) 2020 30.689
2019 31.390

Luchtvaart

In feiten en cijfers 2020 Passagiers

484.594
Passagiers in 2020

2.133.976
Passagiers in 2019

Medewerkers

20%  stageplekken

110
Werknemers

Duurzaamheid

Terrein

Oppervlakte

220ha

2.200m
Lengte start-  
en landingsbaan

19%
Zelfvoorzienend in 

elektriciteit

Hergebruik
ingeleverd afval

37,8%

Bestedingen
Horeca

€4,86
Parkeren

€7,64
Winkels

€5,63

Gemiddelde besteding per passagier

Beleving 
reizigers

21.997 
Lijn- en chartervliegverkeer

2020 5.314 
2019 16.683

Vluchten

6.719
Nachtvluchten

778 

Uitwijkvluchten

89
Politie- en trauma- 
helikopterbewegingen
5.852

Specials

Voor de regio
We zijn ons ervan bewust dat onze ‘buren’ zowel de lusten als de 

lasten van de luchtvaart ervaren. Daarom doen wij onze uiterste 

best het gezamenlijk belang van inwoners en bedrijven bij de 

luchthaven te vergroten. 

We zijn er voor de regio 

rond Rotterdam, Delft en 

Den Haag. Deze regio is één 

van de meest bedrijvige 

gebieden van Nederland. 

Hier wordt geleefd, gewerkt 

en volop ontwikkeld. We 

zijn er ook als werkgever 

en businesspartner, als 

belangrijke factor in het 

vestigingsklimaat. We zijn 

er als innovator en als opleider. Inclusief een opleidingsinstituut op 

het luchthaventerrein voor studenten die later in de luchtvaart willen 

werken. We zijn voortdurend met onze omgeving in gesprek over 

hoe we onze verbondenheid kunnen vergroten en de hinder kunnen 

beperken. Dat leidt tot een doorlopende uitwisseling van nieuwe 

ideeën en frisse inzichten die onze omgeving voeden.

Bevlogen

“We zijn ons ervan bewust 
dat onze ‘buren’ zowel de 
lusten als de lasten van de 
luchtvaart ervaren. Daarom 
doen wij onze uiterste best 
het gezamenlijk belang van 
inwoners en bedrijven bij de 
luchthaven te vergroten.”
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Het luchthavenbesluit biedt kaders
In het verleden functioneerde RTHA op basis van een aanwijzings-

besluit. Op 1 mei 2013 is dit aanwijzingsbesluit vervangen door een 

zogenaamde omzettingsregeling. Vanaf dat moment geldt voor 

RTHA het nieuwe wettelijk stelsel voor burgerluchthavens uit de Wet 

Luchtvaart. Deze omzettingsregeling moet nu vervangen worden 

door een geheel nieuw luchthavenbesluit op basis van de Wet 

Luchtvaart. Hierbij betrekken we onze omgeving met verschillende 

vormen van participatie. Een luchthavenbesluit is de ‘exploitatie-

vergunning’ van de luchthaven. In dit besluit wordt vastgelegd waar 

de luchthaven precies ligt en wat de afmetingen van de start- en 

landingsbaan zijn. Met een lengte van 2200 meter heeft RTHA de 

kortste baan van alle regionale luchthavens in Nederland.

In het luchthavenbesluit staan ook regels en grenswaarden waar  

de luchthaven zich aan moet houden, zoals de maximale geluids- 

belasting van de luchthaven en operationele beperkingen.  

Denk daarbij aan het instellen van geluidzones en een nachtregime. 

Tot slot bevat het luchthavenbesluit internationale eisen in verband 

met de vliegveiligheid, zoals het instellen van obstakelvrije vlakken 

rondom de start- en landingsbaan.

Naderings- en vertrekroutes houden rekening met de 
omgeving
Verkeersvliegtuigen die op RTHA starten of landen, maken gebruik 

van naderings- en vertrekroutes, vergelijkbaar met af- en opritten 

op de snelweg. Deze routes worden ontworpen door Luchtverkeers-

leiding Nederland en vastgesteld door de minister. Bij het ontwerp 

wordt niet alleen gekeken naar veiligheid en vliegbaarheid, er wordt 

ook rekening gehouden met de omgeving. Waar mogelijk, vermijden 

de routes bebouwde gebieden. Zo heeft de vertrekroute langs 

Schiedam een knik in de route bij een woonwijk. 

Slechts wanneer het om vliegtechnische redenen onvermijdelijk is, 

laat Luchtverkeersleiding Nederland het vliegverkeer van de routes 

afwijken. Dit kan het geval zijn bij slechte weersomstandigheden, 

bijvoorbeeld om een onweersbui te vermijden, of vanwege ander 

vliegverkeer in de nabijheid van de routes.

naderings- en 
vertrekroutes

Landside Airside

Aviapartner

Check-in

HorizonAKO RTHA

Laden
vliegtuig Boarden

Trigion Koninklijke Marechaussee Aviapartner Aviapartner

Security

B&SHMSHost

LVNL Luchtverkeersleiding

Paspoort
controle

Take-off

Van check-in 
tot take-off
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Geluidszone bepaalt het aantal vliegtuigbewegingen
In het luchthavenbesluit wordt geen vaste grens gesteld aan het 

aantal vliegtuigbewegingen op RTHA. De geluidshandhavingspunten 

die zijn vastgesteld op basis van de zogenaamde geluidszone 

bepalen de grens. Deze zone beschrijft de geluidsbelasting over 

een geheel jaar. Je kunt de geluidszone dus niet horen, zoals bij één 

vliegtuigpassage wel het geval is. Hoe de handhavingspunten zich 

door het jaar heen ‘vullen’ met geluid hangt af van de vliegtuigtypes 

die op RTHA starten en landen, het vluchttijdstip en de windrichting. 

Dit bepaalt hoe zwaar een vlucht meetelt in de berekening van de 

geluidsbelasting.

De overheid gebruikt de geluidszone bij het bepalen van bouw- 

restricties. Zo mogen rondom de luchthaven geen ‘gevoelige’ 

gebouwen, zoals scholen en woonhuizen, worden gebouwd. Ook 

wordt de geluidszone gebruikt voor het berekenen van het aantal 

omwonenden dat ernstige hinder ondervindt van het vliegverkeer.

Handhavingspunten en meetpunten
We monitoren de geluidsbelasting met behulp van zes hand- 

havingspunten. Twee van deze punten liggen aan de kop van de 

start- en landingsbaan, de andere vier in woonwijken rondom de 

luchthaven (Bergschenhoek, Schiebroek, Overschie en Schiedam). 

Net als bij de geluidszone gaat het bij de handhavingspunten om 

berekend geluid, in plaats van daadwerkelijk gemeten geluid. De 

berekende geluidsbelasting per gebruiksjaar rapporteert RTHA 

aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze handhavende 

instantie beoordeelt onze rapportage en legt de beoordeling vast 

in een jaarverslag dat met de Tweede Kamer wordt gedeeld. Een 

gebruiksjaar loopt overigens niet gelijk aan een kalenderjaar, maar 

begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. 

Dit heeft te maken met de winter- en zomerseizoenen van de lucht-

vaartsector.

Naast de handhavingspunten van RTHA zijn er ook nog zes 

meetpunten van DCMR Milieudienst Rijnmond, waar daadwerkelijk 

geluid wordt gemeten. DCMR gebruikt deze meetpunten om  

de meldingen over vliegtuiggeluid die bij de meldkamer binnen-

komen te objectiveren; de meetpunten worden vooralsnog niet 

voor handhaving gebruikt. DCMR is een onafhankelijke partij die 

opvallende zaken kan voorleggen aan de Inspectie Leefomgeving 

en Transport, zoals vluchten die resulteren in bovengemiddeld veel 

meldingen of vluchten op ongebruikelijke tijdstippen.
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Nachtregime beperkt geluidsoverlast in de nachtelijke 
uren
In de nachtelijke uren tussen 23.00 en 07.00 uur gelden diverse 

beperkingen voor het vliegverkeer. Dit heet het nachtregime.  

Zo is de luchthaven alleen geopend voor vliegtuigen met technische 

storingen, spoedeisende medische vluchten en voor trauma-, 

kustwacht- en politiehelikopter. Ook is de luchthaven tijdens  

deze uren geopend voor uitwijkende vliegtuigen die op de  

luchthaven van hun bestemming niet kunnen landen, door  

bijvoorbeeld weersomstandigheden en voor zakenvliegtuigen  

met minder dan 20 stoelen aan boord. Tot 00.00 uur mogen stille 

grote vliegtuigen met vertraging nog starten én landen op RTHA; 

tot 01.00 uur mogen deze vliegtuigen uitsluitend landen. Dit 

heeft er mee te maken dat een landend vliegtuig minder geluid 

produceert dan een startend vliegtuig.

Een participatietraject voor een gedragen  
luchthavenbesluit
We hechten er veel waarde aan dat de ontwikkeling van de  

luchthaven in de pas loopt met ontwikkeling van de regio.  

De schaal van de luchthaven moet aansluiten bij de wensen van  

de omgeving. De verbinding tussen luchthaven en regionale 

overheden, bewoners en bedrijfsleven moet worden versterkt.

RTHA neemt het initiatief om vooraf aan politieke besluitvorming 

een participatietraject te doorlopen. Met het oog op regionaal 

draagvlak en meer draagvlak willen we op deze manier proactief  

en tijdig met onze omgeving in gesprek treden, zodat we alle 

belangen, meningen en feiten op tafel krijgen en tot goede 

afwegingen komen met betrokkenen. Het participatietraject  

Luchthavenbesluit is uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie 

om alle belangen – ook die van RTHA zelf – te waarborgen.

Ieder vanuit zijn of haar invalshoek
Samen met vertegenwoordigers van de betrokken partijen  

denken we na over belangrijke processtappen, waarbij iedereen 

vanuit zijn of haar eigen invalshoek kan meedenken. Vervolgens 

werken we met deze vertegenwoordigers scenario’s uit, maken  

we keuzes en ontwikkelen we een voorkeurscenario. Dit voorkeurs- 

scenario beschrijft het toekomstbeeld van de luchthaven dat  

we samen met de regio voor ogen hebben. Zo werken we samen  

met onze omgeving aan een luchthavenbesluit.

Voor meer informatie over dit participatietraject:

www.luchthavenbesluit.nl

nachtregime

“Voortdurend aandacht voor hinder- 
beperking”
Steven van der Kleij is programmadirecteur 

luchthavenontwikkeling en werkt al ruim 30 

jaar in de luchtvaart. Hij begon als stagiair op 

RTHA, dat toen nog Gemeentelijke Luchthaven 

Rotterdam heette. Steven is nauw betrokken bij 

de totstandkoming van het nieuwe luchthaven-

besluit en de bijbehorende rapportages, zoals 

de MER. Hoewel hinderbeperking een belangrijk 

thema is in dit traject, vindt Steven dat hinder-

beperking voortdurend aandacht verdient.

Steven: “Hinderbeperking is geen eenmalig 

project. We zijn ons ervan bewust dat  

geluidsbelasting als gevolg van vliegverkeer  

niet te voorkomen valt. Door onder andere 

voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken  

met omwonenden zoeken we de dialoog met 

onze omgeving. We denken continu na over  

hoe we de nadelige effecten van luchtvaart 

kunnen beperken en hoe we als luchthaven  

onze maatschappelijke rol in de regio het  

beste kunnen invullen. Nu en in de toekomst.”
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Contact
+31 (0)10 446 34 44
info@rtha.com

rotterdamthehagueairport.nlBezoekadres
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP  Rotterdam

Veelgestelde vragen

Waarom laat RTHA de vliegtuigen zo dicht over mijn huis 
vliegen?
De luchthaven bepaalt niet waar de vliegtuigen vliegen. 
Dat doet de luchtverkeersleiding, in overleg met de piloten. 
Hierbij volgen vliegtuigen zoveel als mogelijk vaste routes, 
die je kunt zien als op- en afritten op de snelwegen in de 
lucht.

Waarom is RTHA een luchthaven van nationale betekenis?
Rotterdam The Hague Airport is onderdeel van de  
Schiphol Group en is daarmee ook uitwijkluchthaven  
voor vliegtuigen die niet kunnen landen in Amsterdam.  
Ook kan dit voorkomen in het geval als er een calamiteit 
in het vliegtuig is, waarna besloten wordt dat het vliegtuig 
direct moet landen. Daarnaast zijn we proeftuin voor 
innovatie van de luchtvaart. Op ons vliegveld vinden 
meerdere innovaties plaats waar ook andere luchthaven 
profijt van kunnen hebben. We zijn initiatiefnemer van 
een aantal luchtvaartinnovaties, zoals met synthetische 
kerosine en emissie vrije grondgebonden activiteiten 
(elektrische bagageafhandeling of personenvervoer).

Waarom treedt RTHA niet op tegen vliegtuigen die 
teveel geluid maken? RTHA is toch verantwoordelijk voor 
geluidsoverlast?
Hoeveel geluid een vliegtuig mag maken, is wettelijk 
vastgelegd in internationale verdragen. Als een vliegtuig 
deze geluidsgrens overschrijdt, mag het niet vliegen. De 
luchthaven heeft geen bevoegdheid om te  handhaven;  
dat kan alleen de Inspectie Leefomgeving en Transport.

RTHA is toch een zakenluchthaven? Waarom zijn er dan 
zoveel vakantievluchten?
Het klopt dat er in 1998 is afgesproken dat RTHA primair een 
zakenluchthaven zou zijn. Door verregaande liberalisering 
van de Europese luchtvaartmarkt in de jaren 90 van de 
vorige eeuw zijn de sturingsmogelijkheden op het in 1998 
gewenste profiel zowel vanuit de rijksoverheid als vanuit  
de luchthaven sterk beperkt.

Waarom is het nodig dat vliegtuigen zo lang proef-
draaien op RTHA? En mag dat zomaar?
Proefdraaien is een extra controle na onderhouds- 
werkzaamheden, vóórdat een vliegtuig weer de lucht in 
gaat. Eventuele bijzonderheden kunnen bij proefdraaien op 
de grond worden vastgesteld. Meestal duurt proefdraaien 
een half uur, waarvan enkele minuten op hoog motor- 
vermogen. De luchtvaartmaatschappij of eigenaar van het 
vliegtuig heeft een vergunning nodig voor het proefdraaien, 
het mag dus niet ‘zomaar’.

Milieueffectrapportage beschrijft de effecten op het 
milieu
Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieu- 

effectrapport (MER) opstellen. Dit rapport beschrijft de effecten  

van het luchthavenbesluit 

op het milieu, zoals de 

geluidsbelasting, CO2- 

uitstoot en stikstofdepo-

sitie. Ook beschrijft de MER 

eventuele maatregelen ter 

compensatie. Voorafgaand 

aan de MER wordt eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) opgesteld, waarin staat beschreven wat er in de MER wordt 

opgenomen en onderzocht. 

Besluitvormingstraject door het ministerie
Vanuit de wet zijn er in ieder besluitvormingstraject vaste momenten 

voor het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke 

onderdelen in het traject. Zo worden de NRD, de MER en het concept 

luchthavenbesluit op verschillende momenten ter inzage gelegd 

en staan deze documenten open voor het indienen van zienswijzen 

door belanghebbenden, zoals omwonenden. Het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor dit formele 

traject.

Wilt u meer weten over RTHA?
Stuur dan een mail naar info@rtha.nl of neem eens een kijkje op 

onze website www.rtha.nl

“Voor de aanvraag van het 
luchthavenbesluit laat RTHA 
een milieueffectrapport  
(MER) opstellen.”

omgeving

https://www.rotterdamthehagueairport.nl
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