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Over ons
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Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een regionale luchthaven 

tussen Rotterdam en Den Haag. De luchthaven is onderdeel van de 

Royal Schiphol Group en faciliteerde in 2018 ruim 1.9 miljoen passagiers.

Naast commercieel vliegverkeer wordt RTHA ook gebruikt voor ‘maat-

schappelijk relevant verkeer’, zoals de politie- en traumahelikopter.

RTHA heeft te maken met een grote diversiteit aan belanghebbenden in  

haar omgeving. Aan de ene kant staat de aandeelhouder, de Royal Schiphol 

Group, en de andere kant staan de gebruikers en omgeving van de lucht- 

haven. Zoals de luchtvaartmaatschappijen, regionale belanghebbenden, 

waaronder de gemeente Rotterdam en haar industrieel havencomplex, 

Den Haag en de overige omliggende gemeenten en haar inwoners. 

Allemaal hebben ze zo hun eigen belangen en hun opvattingen over de 

toekomst van de luchthaven.

RTHA moet voldoen aan de hoge verwachtingen van de regio: het faciliteren 

van zakelijke vluchten en het opwekken van economische activiteiten,  

door onder andere het creëren van werkgelegenheid en het aantrekken  

van toerisme. Tegelijkertijd moet zij haar activiteiten uitoefenen binnen  

de geldende milieu- en geluidsruimte kaders. Groei kan een toename in  

milieubelasting betekenen en moet passen binnen de afgesproken kaders.

Bovenstaande spanning is een typisch voorbeeld van de ingewikkelde positie 

waarin de luchthaven zich bevindt. Het omgaan met tegenstrijdige belangen 

en managen van spanningen is een onvermijdelijk onderdeel van het besturen 

van een luchthaven. De directie van de luchthaven gaat hiermee om door  
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de verschillende perspectieven zo veel mogelijk expliciet te maken en respect 

te hebben voor alle standpunten. Op die manier proberen zij de juiste balans 

te vinden.
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Missie, Visie en Strategie 2018 - 2025
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Missie

“Wij verbinden mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio.”

Rotterdam The Hague Airport ontleent haar bestaansrecht aan haar  

bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze bijdrage gaat verder dan  

het faciliteren van luchtvaart. Rotterdam The Hague Airport vervult ook een  

rol als werkgever, opleider, innovator, verbinder, vestigingsklimaatfactor,  

business partner én is het visitekaartje van de regio. De toegevoegde waarde 

van de luchthaven kan voor iedereen anders zijn, maar is altijd in het belang 

van de regio. Rotterdam The Hague Airport: You’re welcome!

Visie

“Rotterdam The Hague Airport is de trots van de regio en levert de ultieme 

passagiersbeleving.” 

“We zijn ook dé verbindende factor door innovatielabs op het gebied van 

ondernemerschap, duurzaamheid en onderwijs.”

Onze kernwaarden

Innovatief, Persoonlijk, Gastvrij, Maatschappelijk verantwoordelijk en Bevlogen.

Strategie

Om de visie van Rotterdam The Hague Airport te realiseren moeten vier  

strategische hoofdlijnen worden gerealiseerd. Deze hoofdlijnen zijn een  

afgeleide van de visie en vormen de pijlers van de strategie 2025. 
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1. Realiseren van de ultieme passagiersbeleving 

De ultieme passagiersbeleving verschilt per passagier. Voor zakenpassagiers 

kan dit snelheid en comfort zijn, terwijl toeristen de ov-verbinding misschien 

belangrijker vinden. Het realiseren van de ultieme passagiersbeleving vereist 

het op bijna individueel niveau aansluiten op behoeften van passagiers. 

Daartoe wordt eerst de diversiteit in passagiersbehoeften van een groot 

aantal typen passagiers (persona) vastgelegd. Op basis daarvan kan 

Rotterdam The Hague Airport specifieke doelstellingen formuleren en haar 

processen verbeteren. Dit zal zij samen met haar ketenpartners doen. 

2. Optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsprestatie 

RTHA is een rendabel bedrijf, dat waarde genereert voor haar aandeel-

houder en voor haar omgeving. Dat vereist operationele excellentie in alle 

processen terwijl de ultieme geïndividualiseerde passagiersbeleving wordt 

nagestreefd. RTHA wil de extra opbrengsten gebruiken om te investeren  

in de locatie en regio. Het continu verbeteren van processen verhoogt  

ook de efficiëntie van de luchthaven en kan bijdragen aan het verlagen  

van de doorlooptijden. Daarnaast wil RTHA ook een duurzaam bedrijf  

zijn en erkende duurzaamheidskenmerken verwerven. Hoewel RTHA,  

net als alle andere luchthavens van de Royal Schiphol Group, al gebruik-  

maakt van 100% groene stroom, probeert RTHA de komende jaren de  

consumptie van energie zoveel mogelijk te reduceren en een groot deel 

daarvan zelf te produceren. 
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3. Verbinden met regio inrichten als proces 

RTHA streeft ernaar om minimaal één keer per jaar in gezamenlijke sessies 

in overleg te gaan met alle bestuurders en meerdere keren per jaar in 

dialoog te treden met omwonenden, passagiers en bedrijven waarmee zij 

samenwerkt. Ten aanzien van de belasting van de omgeving zal RTHA in  

de dialoog met omwonenden naast de objectieve maatstaven als geluids- 

ruimte en de benutting daarvan de subjectievere maatstaf hinder-beleving 

als factor erkennen. Daarnaast gaat RTHA actief samenwerkingsverbanden 

aan met bedrijven in de omgeving. Dit gebeurt al, maar RTHA streeft ernaar 

om zoveel mogelijk opdrachten bij bedrijven uit de regio onder te brengen. 

4. Rotterdam The Hague Airport ontwikkelen tot innovatiepartner 

Door de kleinschaligheid van de luchthaven en haar relatie met universiteiten 

en innovatieve bedrijven kan RTHA snel en efficiënt experimenteren en na 

succes, innovaties implementeren. Dit doet RTHA onder andere middels 

living labs en samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en 

opleiding.



7



Rotterdam The Hague Airport8

Kerncijfers 2018

Figuur 1. Kerncijfers 2018

* Aantal arbeidsplaatsen is opgebouwd vanuit de luchthaven en partnerbedrijven. 

** Rotterdam Airport BV

  2017 2018

Aantal passagiers  1.774.976 1.943.733

Aantal vliegtuigbewegingen Totaal 49.962 53.322

 Grote luchtvaart (> 6 ton) 18.575 20.170

 Kleine luchtvaart (< 6 ton) 31.387 33.152

Aantal luchtvaartmaatschappijen   8

Aantal arbeidsplaatsen op de luchthaven*   2.500

Aantal arbeidsplaatsen Rotterdam Airport BV  106

Aantal vrouwen**   26%

Ziekteverzuim**   4,29%

Stageplekken**   28

Bestemmingen   40+

Lengte startbaan   2.200 meter

Oppervlakte terrein   222 ha

Hergebruik ingeleverd afval   35%

Aandeel zelf opgewekte energie   2%

Zelfvoorziening in elektriciteit    11%

Aantal bezoekers rondleidingen   2.545

Rapportcijfer beleving reizigers   7,6

Besteding per vertrekkende passagier  Horeca € 5,75

  Winkels € 5,34

  Parkeren € 6,35
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Figuur 3. Passagiersaantallen 2018 regionale luchthavens 

Eindhoven 
Airport

6.184.000

Groningen
Airport Eelde

241.737

1.943.733
Rotterdam 

The Hague Airport

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2018 1.943.733

Maastricht
Aachen Airport

282.652

Figuur 2. Ontwikkeling passagiersvolume 2006-2018
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Figuur 4. Geslacht (Rotterdam Airport BV)

Onze medewerkers

Figuur 5. Leeftijd (Rotterdam Airport BV)
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Geschiedenis

1783 Eerste bemande luchtvaartuig boven Nederland (een ballon) 

 stijgt op in Rotterdam.

1910 Eerste gemotoriseerde vlucht vanaf Rotterdam.

1920 Opening vliegveld Waalhaven in Rotterdam.

1938 Plannen goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe luchthaven 

 in de polders tussen Rotterdam en Delft.

1955 Start bouw gemeentelijke luchthaven Rotterdam in de 

 Zestienhovenpolder, al snel ‘Zestienhoven’ genoemd.

1956 1 oktober: opening luchthaven door burgemeester Van Walsum.

1966 De start- en landingsbaan wordt van 1.300 meter verlengd 

 naar de huidige lengte van 2.200 meter.

1967 Bouwstart van een nieuwe terminal en toren, ‘het stationsgebouw’.

1970 Opening van het stationsgebouw.

1971 Mijlpaal: 500.000 reizigers in één jaar.

1982 Besluit dat ‘Zestienhoven’ open moet blijven, na jarenlange 

 twijfel in de Gemeenteraad. Werkgelegenheid en economische   

 ontwikkeling geven de doorslag.

1783 1910 1920
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1990 De luchthaven van Rotterdam wordt onderdeel van Schiphol, daarover  

 wordt sinds 1987 gesproken. De luchthaven heet nu: Rotterdam Airport.

1997 Er wordt een traumahelikopter gestationeerd op Rotterdam Airport.

2000 Mijlpaal: 750.000 reizigers in één jaar.

2001 Nieuwe exploitatievergunning verleend. De Gemeenteraad van Rotterdam 

 besluit dat de luchthaven nog 100 jaar op de huidige locatie mag blijven.

2004 Invoering slotcoördinatie Rotterdam Airport, start- en landingsrechten 

 worden volgens internationale regels verdeeld. 

 Opening van een homebase van Transavia. 

 Weer een mijlpaal: 1.000.000 reizigers in één jaar.

2010 Rotterdam Airport verandert haar naam in: Rotterdam The Hague Airport.

2013 Mijlpaal: 1.500.000 reizigers in één jaar.

2016 60-jarig jubileum. Start renovatie totale platform.

2017 Renovatie van het totale platform is gerealiseerd. Nieuwe bagagehal  

 in gebruik.

2018 Start verbouwing van de terminal. Proef met zelfrijdende bagage- 

 karretjes voor de bagageafhandeling van vertrekkende vluchten.

1967 2000 2010
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Luchtfoto
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Mei 2017
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 Onze passagiers in 2018
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Figuur 6. Reden om te reizen
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Figuur 7. Leeftijd
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Figuur 8. Frequentie vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport
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Figuur 9. Top 5 bestemmingen
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Actualiteiten

Werkgelegenheid
Rotterdam The Hague Airport is samen met alle bedrijven gevestigd op de 

luchthaven één van de grootste werkgevers in Zuidwest-Nederland en levert 

dankzij huidige en toekomstige ontwikkelingen een belangrijke bijdrage aan 

de totstandkoming van nieuwe werkgelegenheid.

Regionale economie

Groot-Rijnmond is één van de drie belangrijkste gebieden voor wat betreft  

het bijdragen aan het bruto binnenlands product (BBP) in Nederland.  

Vanuit de markt is een grote vraag naar (internationale) bereikbaarheid.  

Rotterdam The Hague Airport is daarbij een belangrijke schakel in de  

verbinding met de regio.

Voor Rotterdam gaat het om de vraag naar goede bereikbaarheid van alle 

vervoersmodaliteiten vanuit de sectoren Maritiem (zeevaart/offshore/overslag), 

(Petro)chemie, Voeding, Verzekeringen en Groothandel. Vanuit de Haagse  

regio wordt de bereikbaarheidsvraag aangevuld met bestemmingen in het  

kader van Den Haag als stad van vrede en recht en verbindingen die een  

directe band hebben met de rol van regeringsstad. Daarbij speelt ook de  

aanwezigheid van ambassades en andere internationale instellingen een rol.

 

Bovendien is de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag een belangrijke  

locatie voor een groot aantal Europese hoofdkantoren of belangrijke  

vestigingen van multinationals. Alle topsectoren zijn in ruime mate aanwezig 

in de metropoolregio en hebben een sterke internationale dimensie waarvoor 

de aanwezigheid van de luchthaven een belangrijk vestigingsvoorwaarde is  

in verband met bereikbaarheid. 
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Congressen

Steden als Rotterdam en Den Haag zijn meer en meer in opkomst als locaties 

voor grootschalige internationale congressen. Dit is een gevolg van de  

aanwezigheid van een hoge mate van kennis en specialisatie op een groot 

aantal vakgebieden. Ook kleinere gemeentes als Delft zijn zeer actief en in 

toenemende mate succesvol op dit gebied. De internationale congresmarkt 

is voor zowel Rotterdam als Den Haag van grote waarde. Daarnaast leveren 

internationale congressen de regio zakelijk toerisme op, een belangrijke 

groeimarkt.

Inkomend toerisme

Rotterdam en Den Haag zijn respectievelijk bestemming nummer twee en  

drie voor de internationale toerist die Nederland bezoekt. Beide steden hebben 

ambitieuze doelstellingen voor het verder vergroten van hun marktaandeel en 

hebben al belangrijke stappen gezet deze te realiseren.

Zo is in Rotterdam de moderne architectuur van onder meer de Markthal, 

het nieuwe Centraal Station en De Rotterdam reden voor stijgende aantallen 

internationale toeristen. In Den Haag is het vernieuwde Mauritshuis één  

van de belangrijkste trekkers. Ook het kusttoerisme zorgt voor stijgende 

bezoekersaantallen.

Buitenlandse toeristen kiezen bij een stedentrip voor een bestemming  

die eenvoudig bereikbaar is. Door de stijgende bezoekersaantallen in zowel 

Rotterdam als Den Haag, als gevolg van belangrijke ontwikkelingen in de 

steden, is een goede verbinding essentieel om op het gebied van inkomend 

verblijfstoerisme te profiteren van deze positieve ontwikkelingen.
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Infrastructuur & verbindingen
Rotterdam The Hague Airport is een luchthaven waarvan de infrastructuur 

door de jaren heen is ontwikkeld. Om aan de eisen van het huidige verkeer en 

de passagiersbehoeften te voldoen, wordt de terminal aangepast.

De aanpassing van de infrastructuur vindt op twee punten plaats:

• Van 2018 tot en met 2020 wordt gewerkt aan het vergroten en  

moderniseren van de terminal, zowel voor vertrekkende als aankomende 

passagiers, alsmede de bagageafhandeling. 

• Uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen voor passagiers en werknemers. 

Dit kan in beperkte mate door op het bestaande oppervlakte parkeerruimte 

uit te breiden, maar zal in de toekomst deels ook moeten worden gereali-

seerd door de bouw van een parkeergarage. 
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Deze verbouwingen zijn nodig voor het goed huisvesten van de huidige 

passagiersaantallen. Er wordt geïnvesteerd om het noodzakelijke/gewenste 

veiligheids- en kwaliteitsniveau te behouden en zo te voldoen aan nieuwe 

wensen en eisen van luchtvaartmaatschappijen en reizigers.

AirportCity

De landzijdige kant van Rotterdam The Hague Airport wordt ontwikkeld 

volgens het AirportCity-concept. Om de kracht en kwaliteit van de luchthaven 

verder te versterken is een hoogwaardige ontwikkeling van bedrijven,  

kantoren en voorzieningen rondom de luchthaven van groot belang. Het 

maakt de luchthaven aantrekkelijk als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven 

en voegt ruimtelijke kwaliteit toe aan de omgeving.

Rotterdam The Hague Airport wil koploper zijn als het gaat om duurzame 

gebieds- en gebouwontwikkeling op en rond de luchthaven. Daarnaast heeft 

ze de ambitie ook met de landzijdige ontwikkelingen een bijdrage te leveren 

aan de werkgelegenheid in de regio.

Wegennet

Rotterdam The Hague Airport is gunstig gelegen ten opzichte van de  

rijkswegen A13 en A20 en is zodoende goed per auto bereikbaar. In 2024  

zal de A16 zijn doorgetrokken naar de A13 (project A16 Rotterdam) waarmee 

de bereikbaarheid van de luchthaven via de weg verder toeneemt.

Openbaar vervoer

Rotterdam The Hague Airport is gelegen vlakbij het tracé van de metro- 

verbinding tussen Rotterdam en Den Haag (lijn E). Vanaf en naar het  
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dichtstbij gelegen metrostation, Meijersplein/Airport, is een hoogfrequente 

busverbinding.

Als meer passagiers gebruikmaken van Rotterdam The Hague Airport biedt  

dit mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer 

van en naar de luchthaven. Een verbetering van het openbaar vervoer leidt  

tot relatief minder passagiers die met de auto naar de luchthaven komen.

MaaS

MaaS is een mobiliteitssysteem dat de reis van en naar de luchthaven regelt 

door gebruik te maken van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals het 

openbaar vervoer en taxi-, fiets- en auto deelservices. Met MaaS is het moge-

lijk een op maat gemaakte deur-tot-deur reis te zoeken, plannen, reserveren, 

aan te passen en te betalen. Rotterdam The Hague Airport is het pilotproject 

voor MaaS bij een luchthaven. Dit innovatieproject biedt voldoende moge-

lijkheden op te schalen naar luchthavens als Schiphol, Eindhoven Airport en 

Lelystad Airport. Maar ook samenwerkingen met internationale luchthavens 

biedt kansen. Schiphol is al betrokken bij het project, kijkt mee met de resul-

taten en overweegt toepassing van MaaS op Schiphol. De ambitie van MaaS 

reikt echter verder. MaaS wil ook integreren in het internationale netwerk van 

luchthavens om daadwerkelijk van deur-tot-deur MaaS oplossingen te bieden 

aan klanten.
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Nachtregime
Rotterdam The Hague Airport is als internationale luchthaven 24 uur per dag,  

7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar geopend. De luchthaven kent  

wel een zogeheten nachtregime: een aantal afspraken dat het gebruik van  

de luchthaven tussen 23.00 en 07.00 uur beperkt.

Tussen 23.00 en 07.00 uur is de luchthaven geopend voor:

• vluchten van de politiehelikopter en vliegtuigen van de Kustwacht;

• spoedeisende medische vluchten (bijvoorbeeld in verband met  

orgaandonatie);

• zakelijke personenvluchten met vliegtuigen die minder dan twintig  

 (passagiers)stoelen hebben;

• ‘uitwijkers’ - vliegtuigen die op de luchthaven van bestemming niet kunnen 

landen door bijvoorbeeld weersomstandigheden;

• overheidsvluchten - vliegtuigen ten behoeve van regeringsfunctionarissen;

• vliegtuigen die te kampen hebben met technische storingen;

• reddingsvluchten;

• militaire luchtvaartuigen;

• tussen 23:00 en 00:00 uur zijn starts en landingen van vertraagde grote 

vliegtuigen toegestaan en ook landingen van grote toestellen uit de  

stilste categorie;

• tussen 00.00 en 01.00 uur mogen vertraagde stille grote vliegtuigen landen;

• vanaf 06.00 uur zijn landende positievluchten toegestaan. Positievluchten 

zijn binnenkomende vliegtuigen zonder passagiers, die na 07.00 uur hun 

dienst beginnen. 

 

RTHA en haar omgeving
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In bijzondere gevallen kan het Rijk - de minister van Infrastructuur en Waterstaat - 

ontheffing verlenen op de binnen het nachtregime geldende beperkingen.

Vliegtuigen die tussen 23.00 en 07.00 uur gebruikmaken van Rotterdam  

The Hague Airport tellen zwaarder mee in de ‘consumptie’ van de beschikbare 

gebruiksmogelijkheden (geluidsruimte). Ook geldt voor de periode van het 

nachtregime een hoger tarief voor start- en landingsgelden.

Nachtvluchten

Op 31 oktober is het gebruiksplanjaar 2018 voor Rotterdam The Hague Airport 

afgelopen. Handhaving van de omzettingsregeling loopt per gebruiksplanjaar. 

Voor 2018 liep deze van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2018.

In het gebruiksplanjaar 2018 heeft tussen 23.00 en 07.00 uur in totaal 1.294 

keer een vliegtuig of helikopter gebruikgemaakt van de luchthaven. Dit zijn 

ongeveer 250 vluchten meer ten opzichte van het gebruiksplanjaar 2017.

De belangrijkste groep vluchten in de nacht (43%) betreft de spoedeisende 

medische vluchten die voor het grootste deel wordt ingevuld door de trauma- 

helikopter. Het spoedeisend verkeer in de nacht is toegenomen met 129  

vluchten, van 421 in 2017 naar 550 in 2018.

Andere significante categorieën van vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur  

betreffen zakenvliegtuigen (303 vluchten, 23%) en de vluchten die gepland 

waren voor 23.00 uur, maar door operationele redenen vertraagd binnen- 

kwamen tussen 23.00 en 23.59 uur (320 vluchten, 25%). Alle overige  

categorieën van nachtvluchten vormen met elkaar circa 9%.
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Figuur 11. Vluchten in de periode 23.00 en 07.00 uur

Toelichting

Spoedeisend: medische vluchten, luchtvaartuigen in nood en luchtvaartuigen ten behoeve van reddingsacties 

of hulpverlening (onder andere traumahelikopters). 

Overheid: militaire luchtvaartuigen, politie en kustwachtvluchten, vluchten ten behoeve van regerings- 

functionarissen, dan wel in hun opdracht en overige ontheffingen. 

Late landingen 23.00 - 23.59 uur betreft vluchten gepland voor 23.00 uur en vertraagd naar 23.00 - 23.59 uur. 

Late landingen 00.00 - 00.59 uur betreft vluchten gepland voor 23.00 uur en vertraagd naar 00.00 - 00.59 uur. 

Late vertrekken 23.00 - 23.59 uur: vluchten gepland voor 23.00 uur en vertraagd naar 23.00 - 23.59 uur.

 2017 2018 2017 2018

Spoedeisend 421 550 41% 43%

Zakenvluchten 307 303 30% 23% 

Late landingen 23:00 - 23:59 230 320 22% 25%

Late landingen 00:00 - 00:59 36  77 3% 6%

Overheid 17 14 2% 1% 

Positievluchten 17 29  2% 2%

Late vertrekken 23:00 - 23:59 1 1 0% 0%

Uitwijk 0 0 0% 0%

Totaal 1.029 1.294 100% 100%
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‘Stille’ vliegtuigen
Moderne vliegtuigen zijn zo’n 75 procent (twintig decibel) stiller dan hun  

voorgangers uit de jaren ‘60. Veel maatschappijen die vanaf en naar  

Rotterdam The Hague Airport vliegen, maken gebruik van vliegtuigen van 

de ‘Next Generation’. Door de toenemende vraag naar (regionaal) lucht- 

verkeer, strengere milieueisen en de vraag naar verder gelegen bestemmingen 

hebben ook andere vliegtuigfabrikanten, zoals het Canadese Bombardier en 

het Braziliaanse Embraer, fors ingezet op nieuwe, snelle en milieuvriendelijke 

vliegtuigen met een capaciteit van dertig tot honderd passagiers.

Rotterdam The Hague Airport stimuleert luchtvaartmaatschappijen op een 

gerichte en actieve manier voor hun vluchten vanaf en naar Rotterdam  

uiterst geluid- en emissiearme vliegtuigen in te zetten. Deze toestellen bieden 

niet alleen meer comfort voor passagiers, maar zorgen er ook voor dat de 

geluidsbelasting voor omwonenden van de luchthaven beperkt blijft.

Milieu
Rotterdam The Hague Airport kent een breed scala aan onderwerpen op het 

gebied van ‘milieu’. In het streven de beste luchthaven te zijn geldt die ambitie 

óók op het gebied van milieu. Duurzaamheid is in het beleid van Rotterdam 

The Hague Airport één van de speerpunten.

CO2 uitstoot

Het is een vaststaand gegeven dat vliegtuigen effect hebben op het milieu. 

Vliegtuigmotoren maken geluid en de verbranding van brandstof levert 

emissies op. CO
2
, of koolstofdioxide, is een gas dat in de lucht voorkomt. Het 

ontstaat bij verbranding van onder meer fossiele brandstoffen, maar ook alle 
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levende organismen (waaronder mensen) produceren CO
2
. Van CO

2
 wordt 

aangenomen dat dit een factor is in de opwarming van de aarde en staat daar-

om bekend als ‘broeikasgas’. Omdat CO
2
 alleen als broeikasgas van betekenis 

is, maar niet voor de lokale luchtkwaliteit, maakt het niet uit op welke plaats 

deze CO
2
 productie plaatsvindt.

Internationale afspraken regelen dat landen proberen de totale hoeveelheid 

uitgestoten CO
2
 terug te dringen. Binnen Europa geldt een regeling waarbij 

elk land een bepaalde hoeveelheid CO
2
 per jaar mag uitstoten. De toegestane 

hoeveelheid neemt per jaar af, zodat alle EU-lidstaten zijn gedwongen emissies 

te reduceren. In deze afspraken wordt ook de hoeveelheid CO
2
, die door 

vliegtuigen wordt geproduceerd, vastgelegd. Minder vliegtuigbewegingen op 

Rotterdam The Hague Airport leidt alleen niet automatisch tot minder CO
2
. 

Voor elke vlucht minder op Rotterdam The Hague Airport komt er op een 

andere luchthaven een vlucht bij.

Voor luchtvaartmaatschappijen geldt dat het van groot belang is dat zij bij  

het beheer van hun vloot en de eventuele aanschaf van nieuwe toestellen 

kiezen voor milieuvriendelijke, schonere vliegtuigen. Producenten van 

vliegtuigmotoren zijn zich daarvan bewust. Inmiddels zijn meer zuinige en 

milieuvriendelijke motoren ontwikkeld. Het vervangen van de huidige motoren 

is een kwestie van tijd. De introductiesnelheid van deze nieuwere vliegtuigen  

is afhankelijk van het tijdstip waarop deze ontwikkeld worden en de  

productiesnelheid van de vliegtuigen. Deze laatste is beperkt omdat er  

wereldwijd nog maar twee fabrikanten zijn die voor de westerse markt  

vliegtuigen met meer dan 150 stoelen produceren.
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Fijnstof

Een verbrandingsmotor stoot fijnstof uit. Fijnstof zijn kleine deeltjes, die door 

de lucht zweven. Bij de start en landingen van vliegtuigen concentreert de 

uitstoot van die fijne deeltjes zich rond een luchthaven. Voor Rotterdam  

The Hague Airport geldt dat fijnstofconcentraties als gevolg van vliegtuigen 

binnen huidige geldende normen blijven.

Bij méér vliegverkeer is de toename van fijnstof verwaarloosbaar klein.  

Dit blijkt uit berekeningen in het milieueffectrapport (MER) uit 2016. Dat  

komt omdat er in de directe omgeving van Rotterdam The Hague Airport veel 

grotere fijnstofbronnen zijn: het wegverkeer, de industrie en de haven.

Geluid
Vliegtuigen maken geluid. Omwonenden van een luchthaven kunnen dat  

geluid horen en het mogelijk als hinderlijk ervaren. Rotterdam The Hague 

Airport streeft naar het beperken van die hoeveelheid geluid. In het voor  

Rotterdam The Hague Airport geldende luchthavenbesluit (omzettingsrege-

ling), de gebruiksvergunning, is een maximale geluidsruimte gedefinieerd.

Voor Rotterdam The Hague Airport geldt dat per jaar een (maximale) hoe-

veelheid vliegtuiggeluid is toegestaan. Voor elk type vliegtuig is een bepaalde 

hoeveelheid geluid berekend bij start en landing. Die waarden worden voor 

elke start en landing bij elkaar opgeteld. Vliegtuigbewegingen tussen 19.00 

en 23.00 uur tellen per keer ruim driemaal mee. Vliegtuigbewegingen tussen 

23.00 en 07.00 uur worden zelfs met een factor tien vermenigvuldigd. Al het 

geproduceerde vliegtuiggeluid wordt verzameld in een ‘emmer’. Deze emmer 

mag niet overstromen.
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Geluidszone

Rondom de luchthaven is op basis van complexe berekeningen een zogenaam-

de geluidszone vastgesteld. Dit is een lijn die aangeeft hoe groot de maximale 

geluidbelasting per jaar is. Die geluidszone is belangrijk voor gemeenten,  

omdat ze beperkingen oplegt voor het gebruik van het gebied binnen de 

contour. Rotterdam The Hague Airport is er verantwoordelijk voor dat de 

geluidszone niet wordt overschreden. Omdat de vraag naar luchtverkeer  

veel groter is dan de ruimte die de huidige geluidszone biedt, geldt sinds 2004 

het systeem van zogenaamde slotcoördinatie. Een onafhankelijk orgaan, de 

Stichting Airport Coördination Netherlands, zorgt op basis van internationale 

en Europese regels voor de verdeling van de beschikbare geluidscapaciteit 

onder luchtvaartmaatschappijen. Dit gebeurt door het uitgeven van ‘slots’.  

De Stichting Airport Coördination Netherlands is ook de slotcoördinator  

voor de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol en Eindhoven Airport.

Vliegroutes

Verkeersvliegtuigen die vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken maken 

gebruik van zeven vaste vliegroutes. Deze routes vormen de ‘opritten’ naar 

de snelwegen in het luchtruim. De vliegroutes voor vertrekkende vliegtuigen 

vermijden waar mogelijk bebouwde gebieden. Alleen om veiligheidsredenen 

kan van deze routes afgeweken worden. Dit kan gebeuren om conflicten met 

Schiphol verkeer wat in de regio vliegt te voorkomen.

Het gebied waarin een vliegtuig zich mag begeven tijdens het vertrek  

noemt men een tolerantiegebied. De randen van deze gebieden vormen  

als het ware de ‘berm’ van de oprit naar de snelweg in de lucht. 
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Geluidshinder

Hinder door geluid is een relatief begrip. Niet iedereen ervaart hetzelfde  

geluid als hinderlijk. De hoeveelheid geluid die je hoort, wordt ook nog  

eens beïnvloed door factoren zoals het weer, vooral de windrichting en de 

windkracht. Dat alles maakt het vaststellen van geluidshinder zeer complex.

Een passerend vliegtuig maakt geluid. De zogenaamde piekgeluidsbelasting 

blijft gelijk of zal met de komst van stillere vliegtuigen verder afnemen. Bij 

groei van de luchthaven zal er wel vaker een vliegtuig overkomen. 

Zakelijk vs. Leisure
Midden jaren ‘90 hebben overheden en Royal Schiphol Group als  

eigenaar van Rotterdam The Hague Airport afspraken gemaakt over de  

toekomst van de luchthaven. Kern van die afspraken vormde de formulering 

van het profiel voor Rotterdam The Hague Airport: ‘een luchthaven die zich 

specialiseert in zakelijk lijndienstverkeer naar Europese zakencentra, met  

ruimte voor particulier zakelijk vliegverkeer én vakantievluchten’.

Als ‘zakenluchthaven’ richt Rotterdam The Hague Airport zich primair op 

verbindingen met zakelijk relevante bestemmingen en regio’s. Gecombineerd met 

inkomend toerisme en stedentrips wordt de haalbaarheid van zulke verbindingen 

vergroot. Ook is er ruimte voor vakantieverkeer bedoeld voor bewoners in de 

regio. Daarnaast wordt de luchthaven gebruikt voor ‘zakenjets’, overheids-

vluchten en maatschappelijk vliegverkeer, zoals de trauma- en politiehelikopter.
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Verandering

In de afgelopen twintig jaar is er behoorlijk wat veranderd. Zo is door gewijzigde 

internationale regelgeving het afdwingen van het zakelijk profiel van de  

luchthaven niet meer mogelijk. Steeds meer mensen reizen per vliegtuig voor 

werk, ontspanning en/of een combinatie van beide. Voor veel bestemmingen 

is er een groot aanbod van zowel zakelijke reizigers als reizigers met een 

minder zakelijk profiel. Grote steden zijn niet alleen ‘economisch relevante’ 

bestemmingen, maar zijn ook populair als stedentrip. Dit geldt ook voor 

Rotterdam en Den Haag. Zo is Rotterdam niet langer alleen maar een grote 

‘havenstad’, maar een belangrijk Europees economisch centrum. Daarnaast 

wordt Rotterdam in toenemende mate door buitenlandse bezoekers benoemd 

voor een reisdoel als stedentrip. Vergelijkbare ontwikkelingen laten zich de 

afgelopen jaren ook zien voor Den Haag en de kleinere steden in de regio 

zoals Delft, Leiden en Gouda.

Ook universiteiten in Rotterdam (Erasmus Universiteit) en Delft (TU Delft) 

hebben zich ontwikkeld tot belangrijke internationale onderwijs- en kennis- 

instellingen. ‘Rondom’ die universiteiten zijn nieuwe kennisintensieve  

industrieën ontstaan die zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en nieuwe,  

hoogwaardige, werkgelegenheid.

Als luchtvaartmaatschappijen vanaf Rotterdam The Hague Airport nieuwe 

verbindingen willen starten, en hiervoor is ruimte, moet die gelegenheid 

worden geboden. Europese wetgeving verbiedt discriminatie op maatschappij, 

vluchtsoort en bestemming. Rotterdam The Hague Airport heeft de wettelijke 

plicht vliegverkeer te accommoderen als daar ruimte voor is.
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Spoedeisend vliegverkeer
Naast commercieel vliegverkeer kent Rotterdam The Hague Airport gebruikers 

die worden gerekend tot ‘maatschappelijk relevant verkeer’. Tot deze categorie 

behoren de operaties van de politiehelikopter, de traumahelikopter, spoed- 

eisend medisch verkeer, search and rescue (Kustwacht). De 24-uursinzet van 

de traumahelikopter is de afgelopen jaren fors toegenomen. De politieheli- 

kopter ondersteunt politie-eenheden op de grond die daardoor sneller en  

slagvaardiger kunnen optreden bij incidenten. De traumahelikopter wordt 

ingezet om snel een arts en een verpleegkundige te vervoeren naar een plaats 

waar spoedeisende medische hulp noodzakelijk is. In Nederland zijn vier 

traumacentra uitgerust met een helikopter. De ‘Rotterdamse’ traumahelikopter 

heeft Zuidwest-Nederland als werkgebied. Rotterdam The Hague Airport wil 

voor dit ‘maatschappelijk relevant verkeer’ voldoende ruimte hebben om het 

ook in de toekomst goed te kunnen accommoderen. Het is de verwachting 

dat deze categorie vliegverkeer de komende jaren verder doorgroeit. In een 

aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit wil Rotterdam The Hague Airport 

voor deze categorie vliegverkeer een aparte geluidsruimte aanvragen.

Overheidsvluchten
Naast ‘maatschappelijk relevant verkeer’ kent Rotterdam The Hague Airport ook 

overheidsvluchten. Vanwege de ligging van de luchthaven ten opzichte van 

het regeringscentrum wordt Rotterdam The Hague Airport regelmatig gebruikt 

voor het vervoer van onder meer leden van regeringen en militaire vertegen-

woordigers van en naar Den Haag. Hiervoor worden regeringsvluchten of militaire 

vluchten uitgevoerd. Voor de bereikbaarheid van het regeringscentrum is het 

wenselijk dat dergelijke vluchten dag en nacht uitgevoerd kunnen worden.
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Luchthavenbesluit

De exploitatie van Rotterdam The Hague Airport gebeurt op basis van het 

zogeheten luchthavenbesluit. Dit besluit is gekoppeld aan de Wet Luchtvaart.  

Het luchthavenbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur, zoals  

omschreven in de Wet Luchtvaart. Het luchthavenbesluit geeft grenswaarden 

en regels voor het gebruik van de luchthaven door het luchtvaartverkeer.  

Ook regelt het de omvang en inrichting van het luchthaventerrein en de 

beperkingen die daarbuiten gelden voor geluidsbelasting en veiligheid.
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Historie
In de jaren ’90 hebben de overheid en Royal Schiphol Group afspraken 

gemaakt over de ontwikkeling van de Rotterdamse luchthaven op de huidige 

locatie. Deze afspraken zijn in 1998 vastgelegd in een ‘onderhandelaars- 

akkoord’ dat later deel is gaan uitmaken van de Raamovereenkomst (2001). 

Hierin hebben betrokkenen onder meer afgesproken een bestemmingsplan  

te gaan opstellen voor de ontwikkeling van het luchthaventerrein. De basis 

voor dit bestemmingsplan wordt gevormd door het masterplan, waarin de 

ontwikkeling van de luchthaven in de komende tien jaar is geschetst.

Het masterplan en de uitwerking daarvan in een nieuw bestemmingsplan 

regelt nadrukkelijk niet de groei van de luchtvaart, maar richt zich uitsluitend 

op de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven op de grond. Uit oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening geeft dit masterplan een doorkijk naar 

wat de gevolgen zullen zijn van een verdere luchtzijdige ontwikkeling van de 

luchthaven naar 2,4 miljoen passagiers per jaar (zoals uitbreiding terminal en 

parkeerplaatsen). Uitgangspunt hierbij is dat de luchthaven de regionale vraag 

vanuit het bedrijfsleven en de individuele passagier beter kan invullen en het 

netwerk van bestemmingen kan uitbreiden in lijn met de regionale behoefte.
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Aanvraag nieuw luchthavenbesluit
Feitelijk is het luchthavenbesluit de ‘gebruiksvergunning’ van de luchthaven.  

In het luchthavenbesluit wordt geen grens gesteld aan het aantal vliegtuig- 

bewegingen op Rotterdam The Hague Airport. Die grens wordt bepaald door 

de geluidszone. Voor Rotterdam The Hague Airport is zo’n gebruiksvergunning 

van kracht geworden sinds 2001. Door een wetswijziging is het oude lucht- 

havenbesluit omgezet in een zogenoemde ’omzettingsregeling’ en moet er 

een nieuw luchthavenbesluit worden genomen. Na het indienen van een 

aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit, en het beoordelen van alle  

onderzoeksresultaten, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

een besluit. Dit besluit moet door het kabinet worden bekrachtigd en door de 

Tweede Kamer worden goedgekeurd. Rotterdam The Hague Airport heeft de 

wens om in die aanvraag voor een luchthavenbesluit te vragen om een verrui-

ming van de gebruiksmogelijkheden. Daarvoor is een aantal aanleidingen:

• De huidige grenzen van de gebruiksmogelijkheden zijn bereikt. Waar je 

tegen grenzen van mogelijkheden aanloopt, wordt het steeds moeilijker te 

acteren en te reageren op veranderende omstandigheden. 

• Rotterdam The Hague Airport ervaart dagelijks een toenemende vraag naar 

vluchten en bestemmingen door reizigers. 

• Luchtvaartmaatschappijen vragen méér vluchten vanaf en naar Rotterdam 

The Hague Airport te mogen uitvoeren en nieuwe bestemmingen te mogen 

aanbieden.

• Het ‘maatschappelijk relevant’ vliegverkeer, met name vluchten van politie- 

en traumahelikopter blijft verder toenemen. Daarom ziet de luchthaven 

liever een aparte geluidsruimte voor dit type vliegverkeer. Rotterdam The 

Hague Airport streeft bij verdere ontwikkeling van de luchthaven naar een 

nieuwe balans tussen economische belangen en belasting van het milieu.
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In 2016 is een aantal onderzoeken uitgevoerd: een MER (Milieueffectrappor-

tage) en een analyse van maatschappelijke kosten en baten (MKBA) voor het 

aanvragen van een nieuw luchthavenbesluit. De onderzoeken  

hebben plaatsgevonden, de aanvraag niet. Deze onderzoeken zijn nog te 

vinden op de website van de luchthaven. 

Voor het aanvragen van een nieuw luchthavenbesluit is het belangrijk dat 

zowel de MER als de andere onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd,  

omdat deze deels achterhaald zijn. De minister heeft aangegeven te willen 

wachten op het besluit over de luchtvaartherziening en nota luchtvaart 

2020-2050 voordat RTHA een nieuw luchthavenbesluit kan aanvragen. Hoe 

de luchthaven eruit komt te zien is afhankelijk van veel factoren en het besluit 

van de minister. De luchthaven kan niet in de toekomst kijken, maar de inzet 

blijft te groeien op een passende wijze én in gesprek met haar partners en 

omgeving. Om zo op een verantwoorde manier invulling te blijven geven aan 

de (groeiende) regionale vraag naar luchtverkeer.
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Royal Schiphol Group is een onderneming die luchthavens in Nederland  

exploiteert, internationale activiteiten ontplooit en participaties heeft in  

buitenlandse luchthavens. De exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol  

is haar grootste activiteit. De groep is ook volledig eigenaar van de luchthavens 

Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en heeft een meerderheids-

belang (51%) in Eindhoven Airport. Daarnaast heeft de groep een belang  

van 8% in Aéroports de Paris (luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs) en 

18,72% in Brisbane Airport in Australië. Royal Schiphol Group is betrokken  

bij de ontwikkeling en uitbreiding van terminal 4 op JFK Airport in New York 

en ondersteunt de luchthaven van Aruba.

Royal Schiphol Group heeft vier aandeelhouders: de Staat der Nederlanden 

(69,8%), de gemeente Amsterdam (20,0%), Aéroports de Paris (8,0%) en  

de gemeente Rotterdam (2,2%).

Royal Schiphol Group heeft in 2018 een netto omzet van 1,5 miljard euro, 

een exploitatieresultaat van 368 miljoen euro en een netto resultaat van 278 

miljoen euro gerealiseerd. De Nederlandse luchthavens van Royal Schiphol 

Group verwelkomden gezamenlijk 79 miljoen reizigers, waarvan 71,1 miljoen 

op Amsterdam Airport Schiphol.

Royal Schiphol Group
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Voor de beoogde verruiming van de gebruiksmogelijkheden is uitsluitend een 

aanpassing in de vergunning (het luchthavenbesluit) nodig. (Zie ook hoofdstuk 

‘Luchthavenbesluit’.) De landingsbaan biedt voldoende operationele capaciteit 

en behoeft geen aanpassing. Daarnaast blijft ook het huidige nachtregime in 

stand, waarbij tussen 23.00 en 07.00 uur alleen vluchten zijn toegestaan die 

voldoen aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden.

Ontwikkeling RTHA in het algemeen
Naast de voorbereiding op een nieuw luchthavenbesluit richt Rotterdam  

The Hague Airport zich op de ontwikkeling van de luchthaven in het  

algemeen. Door in te zetten op innovatie en duurzaamheid. Onder andere 

vanuit Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA), een samenwerkings- 

verband met gemeente Rotterdam. Zo gaat de luchthaven vanuit RHIA  

samenwerkingsverbanden aan met partijen die zich richten op CO
2
-reductie. 

Ook liggen al aardig wat zonnepanelen op de daken van de luchthaven- 

gebouwen om zo steeds meer zelfvoorzienend te zijn. Want ook zonder  

eventueel extra vliegverkeer, kan RTHA van toegevoegde waarde zijn voor  

de regio. Dit komt ook terug in de verschillende samenwerkingen die de  

luchthaven is aangegaan in 2018 met Feyenoord en Rotterdam Topsport. 

Daarnaast sponsort de luchthaven verschillende sportclubs en evenementen, 

zodat ook de omgeving kan profiteren van Rotterdam The Hague Airport.

De toekomst van de luchthaven
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Rotterdam The Hague Airport heeft een uitgebreid educatief programma 

voor kinderen uit onze omgeving. Gericht op het ontwikkelen en vergroten 

van kennis van en over de luchthaven, veiligheidsbesef en... plezier! Door 

de start van de verbouwing van de terminal en daardoor beperkte ruimte in 

de passagehal was een deel van deze activiteiten niet of beperkt mogelijk in 

2018. In 2020 bekijkt de luchthaven nieuwe mogelijkheden voor het beleven 

van Rotterdam The Hague Airport voor omwonenden.

Op het gebied van onderwijs wil Rotterdam The Hague Airport een belangrijke 

rol spelen in de regio. Werkgelegenheid en economische ontwikkeling van 

de regio zijn immers de belangrijkste pijlers van de luchthaven. Daarbij horen 

goed opgeleide mensen op verschillende niveaus. Rotterdam The Hague 

Airport neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid door samen met 

partners in de stad Rotterdam het succesvolle Project Startbaan te organiseren. 

Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden op weg geholpen 

door hen kennis te laten maken met verschillende facetten van het werk op 

en rondom de luchthaven. Veel deelnemers hebben direct na afloop van het 

project een baan gevonden. 
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Educatie en onderwijs
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Daarnaast is er betrokkenheid bij verschillende onderwijsprojecten in de regio, 

via het ROC, Technasiumscholen en bijvoorbeeld de Weekendschool. Voor 

afstudeerders in zowel vmbo als mbo, hbo en wo-studies zijn regelmatig  

interessante zijn er regelmatig interessante stageplekken beschikbaar. Via  

de stichting Champs on Stage zijn er korte (snuffel)stages mogelijk voor  

vmbo’ers. In samenwerking met jongerenorganisatie JINC organiseert de  

luchthaven bliksemstages voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs  

en taalverrijkende Taaltrips voor leerlingen uit het vmbo. Tijdens het JINC 

project Baas van Morgen staat onze directie voor een dag haar stoel af aan 

een leerling uit groep 8 van het basisonderwijs. 

Ook wordt vanuit het Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA)  

programma een nauwe samenwerking aangegaan met het Albeda College 

door het huisvesten van luchthavengerelateerde opleidingen op een geheel 

nieuw te ontwikkelen campus op de luchthaven. 
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Rotterdam The Hague Airport is niet alleen een plek waar mensen van A naar 

B vliegen, het is ook een plek die kansen biedt aan de regio. Om deze kansen 

te benutten en, voor zowel organisatie als omgeving, het karakter van de 

luchthaven te veranderen ligt sinds 2017 de focus op innovatie. Ook in 2018 

zijn hier belangrijke stappen in gezet door het vormgeven van de nog op te 

zetten stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) in samenwer-

king met gemeente Rotterdam. 

Rotterdam The Hague Airport heeft een aantal unieke eigenschappen die  

het mogelijk maken voorop te lopen op het gebied van innovatie. Door  

de kleinschaligheid van de luchthaven en haar relatie met universiteiten en 

innovatieve bedrijven kan Rotterdam The Hague Airport snel en efficiënt  

experimenteren en, na succes, innovaties implementeren. Innovaties zijn 

gekoppeld aan de strategische hoofdlijnen: het verbeteren van de passagiers- 

ervaring, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het verduurzamen van  

de luchthaven, de bijdrage aan de regionale ontwikkeling en verbeteren van 

de interne en externe communicatie. Elk jaar realiseert Rotterdam The Hague 

Airport tenminste 1 à 2 ‘firsts’ in haar innovatiekalender (de eerste luchthaven 

die...) en maakt deze wereldkundig.

Innovatie in de praktijk

Innovatie op Rotterdam The Hague Airport speelt zich af op meerdere niveaus:

• Het verbeteren van bestaande processen. Het gaat hierbij om verbeteringen, 

extensies en nieuwe varianten.

• Het verkennen van een nieuwe markt met een nieuwe technologie.

• Het creëren van een nieuwe technologie voor een nieuwe markt.

Innovatie



Feiten & Cijfers 2018

Proeftuin voor innovatie

Rotterdam The Hague Airport positioneert zichzelf als internationale proeftuin 

van duurzame innovaties in de luchtvaartsector. Dé plek waar overheden, 

bedrijven en kennisinstellingen nauw samenwerken aan duurzame innovaties 

in de luchtvaartsector.

RHIA is een goed voorbeeld van zo’n nauwe samenwerking, die in 2017 

is gestart. Rotterdam The Hague Innovation Airport heeft een positieve en 

duurzame impact op haar omgeving, door maatschappelijke uitdagingen aan 

te pakken en de meerwaarde van de luchthaven te vergroten. Het programma 

richt zich op een viertal uitdagingen, zoals:

• het reduceren van CO
2
-emissie;

• het reduceren van geluidslast;

• het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk;

• het vergroten van de sociaaleconomische waarde van de luchthaven  

voor de omgeving.

Milestones

In 2018 zijn er ook een aantal milestones behaald voor wat betreft innovatie:

• Start van de proef met het toekomstbestendige bagageafhandelings- 

systeem Fleet. Hierbij wordt de bagage voor vertrekkende vluchten door 

zelfrijdende karretjes naar de juist bagagekar gebracht. 

• Uitbreiding samenwerking met gemeente Rotterdam voor het oprichten van 

de gezamenlijke stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA).
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Bezoekadres

Rotterdam Airportplein 60

3045 AP Rotterdam

Postadres

Postbus 12025

3004 GA Rotterdam

Telefoon

+31 (0)10 446 34 44

E-mail

info@rtha.com

Website

rotterdamthehagueairport.nl

You’re welcome.


