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Geachte leden van raden en staten,
Als een van de vier hier genoemde aandeelhouders bent u verantwoordelijk voor
de uiteindelijke visie en uitvoering hiervan door de directie van Groningen Airport
Eelde. Als een gezond voorbeeld kan de de visie tot 2025 van Rotterdam - The
Hague Airport dienen hoe zo iets opgesteld hoort te zijn. Een directie en een raad
van commissarissen kan alleen een document van vergelijkbare strekking
opstellen als u als politiek verantwoordelijken ook uw deel van het bestuurlijke
huiswerk doet in ruimtelijke economische zin binnen de regio Groningen - Assen.
Sinds de afgelopen jaren dat u sinds 2001 politiek verantwoordelijk bent als
gemeenschappelijke raden en staten is er nooit een agenda bedacht of geschreven
waarbinnen de visie van uw bezit Groningen Airport Eelde past. Doordat politiek
jarenlang een werkende agenda ruimtelijk en economisch ontbrak rondom GAE
hebben ook de voorgaande directies nooit optimaal hun werk kunnen doen. Een
directie kan pas scoren als ook de andere kaders en agenda's die stevige
raakvlakken met haar werk hebben op orde zijn.
Momenteel teveel nog de focus op het uitgaande toerisme naar allerlei regio's in
Europa. Toeristen kunnen meer in Nederland zien dan alleen Amsterdam. Zie het
recente artikel uit Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/waarom-altijdnaar-amsterdam-doe-een-dagje-hoorn~a7ee51bf/
Ook voor mensen vanuit ver is er voldoende te zien in onze mooie regio. Maar voor
inkomend toerisme betekent dat dit op de juiste vermarkt moet worden met het
regionale MKB waaronder de verschillende busondernemingen die de inkomende
toeristen via GAE door de regio moeten rijden. Binnen het inkomend toerisme zit
nog veel rek naar boven in onze regio. Als een deelstaat als Schleswig -Holstein al
6.9 miljoen overnachtingen op jaarbasis scoort in Noord-Duitsland? Daarbij zal
ook moeten worden vermeld dat uw kaders en opdrachten ten opzicht van
Marketing Groningen en Marketing Drenthe aangepast zullen moeten worden.
Ook groepsreizen blijven interessant op een aantal vlakken. Voor de
vakantieganger het gemak van alles is al geregeld dat tijd uitspaart in uitzoeken.
Daarbij wil ook niet iedere chartermaatschappij op Schiphol vliegen, omdat het te
duur is en te weinig ruime biedt.
Onze regionale busondernemingen uit de drie noordelijke provincies doen te
weinig aan het verkopen van hun eigen zogenaamde achtertuin. Waarbij GAE geldt
als beginpunt of eindpunt van de reis in onze regio. Maar bedrijven als een
Paulusma, Dalstra, Arriva Touring, Drenthe Tours zijn de juiste partijen om een
aantrekkelijk aanbod neer te leggen voor de drie noordelijke provincies en een stuk
Noordelijk Duitsland dat ook binnen het logische verzorgingsgebied valt. Uit uw
kaderstelling voor financiering van Marketing Groningen en Marketing Drenthe
ligt hier voor u een schone taak. Daarbij is het jaarlijkse platform
ITB(https://www.itb-berlin.de/en/) de enige juiste marktplaats in Europa voor dit
soort verkoopactiviteiten.

Ook in de sectie transport en logistiek liggen er kansen voor GAE. Daarbij worden
de meeste functies buiten het vliegveld geschapen die is niet meer dan een
toegangspoort. Een inspiratie voor u is het Schiphol Area Development
Corperation(https://www.sadc.nl/). Dit heeft stevige invloed hoe u zelf omgaat
met uw bedrijfsterreinen in de directe omgeving van GAE tot een straal van 30
kilometer rondom. Zeker gezien de mogelijkheden voor voldoende afgeleide
arbeidsplaatsen van Groningen Airport Eelde. Daarbij zou een verhouding van 1
fte op GAE = 5, 10, 15 fte buiten het vliegveld.
Feitelijk betekent dat uw als raden en staten uw deel van het huiswerk ook zal
moeten doen wil u Groningen Airport Eelde tot een succes maken dan zal u uw
aanvullende ruimtelijke en economische plannen rondom Groningen Airport
Eelde op orde moeten hebben. Iets wat ze sinds 2001 toen het uw eigendom werd
nooit gebeurd is.
Hoogachtend,
Frank Menger
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You’re welcome.

Voorwoord
De toekomst is moeilijk te voorspellen. We maken hem samen, maar dat is zeker
geen garantie voor een vaststaande uitkomst. Paradoxaal genoeg lijkt het
voorspellen steeds moeilijker te worden, naarmate de toekomst dichterbij ligt.
Zal in 2025 het eerste emissievrije passagiersvliegtuig opstijgen? Wat gaat de
economie doen? Welke verwachtingen hebben de passagiers en wat zal nieuwe
technologie hen bieden? Een ding is zeker, de veranderingen gaan snel.
Het is voor Rotterdam The Hague Airport een gegeven dat we niet rustig
kunnen afwachten. Als regionale luchthaven zetten wij ons in om te verbinden in het belang van de regio, zijn wij nieuwsgierig naar de verschillende
verwachtingen van onze omgeving en gaan wij uit van samenwerking met
regionale partners.
Om richting te kunnen geven aan de komende jaren, heeft Rotterdam
The Hague Airport dit document opgesteld. Daarin wordt niet alleen onze
visie beschreven voor de luchthaven in 2025, maar ook de strategie om die
visie te realiseren.
Een visie op de nabije toekomst. Niet met de bedoeling om die toekomst te
voorspellen, maar om er richting aan te geven. Wij blijven dat graag in, met
en voor de regio doen.
U bent welkom.
Namens Rotterdam The Hague Airport,
Ron Louwerse,
Algemeen directeur
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Introductie
Over Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een regionale luchthaven
tussen Rotterdam en Den Haag. De luchthaven is onderdeel van de
Royal Schiphol Group en faciliteert jaarlijks circa 1.8 miljoen passagiers.
Naast commercieel vliegverkeer wordt RTHA ook gebruikt voor ‘maatschappelijk relevant verkeer’, zoals de politie- en traumahelikopter.
RTHA weet (direct en indirect) circa 2.500 personen van werk te voorzien.
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 aan de andere kant staan de gebruikers van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen, regionale belanghebbenden, zoals 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, economische activiteiten opwekken, onder andere door
werkgelegenheid te creëren en toerisme aan te trekken. Tegelijkertijd moet
zij haar activiteiten uitoefenen binnen strenge milieu en geluidsruimte kaders.
Groei kan een toename in milieubelasting betekenen, wat weerstand in de
omgeving kan oproepen.
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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 de
verschillende perspectieven zo veel mogelijk expliciet te maken en respect te
hebben voor alle standpunten. Op die manier proberen zij de juiste balans in
beleid te vinden.
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Over dit document
Het voornaamste doel van dit document is richting geven aan de
verdere ontwikkeling (korte en lange termijn) van RTHA. In dit missie-,
visie- en strategiedocument proberen we dan ook niet om een synthese
te maken tussen alle bestaande onderzoeken. Ook zullen we niet tot
in detail de lijnen voor de komende jaren vastleggen. Dat is ook niet
mogelijk gegeven de veelheid aan perspectieven op de luchthaven, de
ambiguïteit van, soms tegenstrijdige, onderzoeken en de afhankelijkheid van regionale, nationale en Europese besluitvorming. Juist vanwege deze complexiteit heeft de organisatie behoefte aan een duidelijke
richting voor verdere ontwikkeling en dit document biedt dat.
De missie, visie en strategie van RTHA zijn tot stand gekomen in een strategieproces dat de directie met een selectie medewerkers (samen het strategieteam) onder begeleiding van een strategiebureau heeft doorlopen. Dit proces
startte met drie parallelle sporen:
1. Missie definitie;
2. Analyse;
3. Visievorming.
De missie is gedefinieerd door alle medewerkers van de luchthaven te vragen
antwoord te geven op een paar fundamentele vragen over RTHA en dit
vervolgens samen te vatten in een missie statement. De analyse bestaat uit
trend- en bronnenonderzoek, interviews met experts en discussie met het
strategieteam. Voor de visie zijn er vier workshops georganiseerd, waar een
grote groep interne en externe stakeholders (>110) aan heeft deelgenomen.
6
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Deze drie sporen zijn door het strategieteam met elkaar geconfronteerd om
te toetsen of de visie haalbaar is en past binnen de kaders van de missie. Op
basis van de uitkomst van deze confrontatie is vervolgens de strategie voor de
organisatie bepaald. De resultaten van al deze stappen staan omschreven in
dit document.

Figuur 1: Het strategieproces op hoofdlijnen
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1. De missie verwoordt de identiteit van RTHA en speelt zodoende een
belangrijke rol bij strategische besluitvorming. Het vormt de kaders
waarbinnen we opereren en is een antwoord op de vraag waarom onze
organisatie bestaat. De missie van een organisatie hangt nauw samen met
de kernwaarden, die ook voor RTHA opnieuw zijn gedefinieerd.
2. In de contextanalyse worden relevante trends en ontwikkelingen in de
omgeving van RTHA in kaart gebracht door middel van deskresearch
en interviews. Hiervoor is het Porter-PEST-model gebruikt, waarbij het
Porter-model zich richt op ontwikkelingen in de directe business omgeving
en het PEST-model helpt om macro trends te structureren. De trends met
de grootste impact op RTHA en de hoogste onvoorspelbaarheid vormen de
assen van vier mogelijke toekomstscenario’s.
3. De visie is de gewenste toekomstige staat van RTHA. Wat dit is kan
verschillen per categorie van belanghebbenden; omwonenden kijken
bijvoorbeeld anders naar de toekomst dan de gemeente Rotterdam of een
luchtvaartmaatschappij. Om die reden is een grote diversiteit aan bouwstenen voor de visie opgehaald, gebaseerd op de perspectieven van diverse
belanghebbenden. Hiervoor is in workshops gebruikgemaakt van de Vision
Map, een methode om gedeelde belangen van zowel interne als externe
stakeholders expliciet te maken om zo een visie op de toekomst van RTHA
op te kunnen stellen.
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4. In de confrontatie wordt vastgesteld hoe haalbaar de ambitie van RTHA
in de verschillende scenario’s is. Door de visie in het scenarioraamwerk te
plaatsen, wordt duidelijk in welke scenario’s de ambitie haalbaar is en voor
welke scenario’s een Plan B bedacht dient te worden.
5. Binnen de kaders van de missie bepaalt de strategie hoe de beoogde visie
van RTHA kan worden bereikt. De strategie is een vertaling van de visie
naar strategische hoofdlijnen, waar vervolgens doelstellingen aan worden
gekoppeld op een tijdslijn. De doelstellingen kunnen dan worden omgezet
in acties voor de komende jaren om zo stap voor stap de visie van RTHA te
realiseren.
Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Strategy
Works.

Missie, Visie en Strategie 2025

9

Missie
Rotterdam The Hague Airport “You’re welcome”
RTHA ontleent haar bestaansrecht aan haar bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze bijdrage gaat verder dan het faciliteren van
luchtvaart, omdat RTHA ook een rol vervult als werkgever, opleider,
innovator, verbinder, vestigingsklimaatfactor, business partner en
visitekaartje van de regio. De toegevoegde waarde van de luchthaven
kan voor iedereen dus anders zijn, maar is altijd in het belang van de
regio. Rotterdam The Hague Airport: You’re welcome!

Bevlogen

Persoonlijk

Innovatief

Maatschappelijk
verantwoordelijk

Figuur 2: Kernwaarden
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Gastvrij

Passagiers
Wij verbinden de regio
met bestemmingen, en
geven veilige, snelle,
gemakkelijke en
persoonlijke service.

Omwonenden
Wij hebben aandacht
voor de belangen
van omwonenden en
blijven in dialoog.

“Wij
verbinden
mensen,

Partners in innovatie
Wij zijn een partner om
mee te innoveren en de
regio te verduurzamen.

bedrijven
en
innovaties
in het

Regio (bestuurlijk)
Wij brengen en versterken economische
activiteiten, innoveren
en zijn een betrouwbare
partner.
Regio (economisch)
Wij zijn een plek voor
verbinding en innovatie.
Onze activiteiten versterken de regionale econo–
mie en werkgelegenheid.

belang
Luchtvaartmaatschappijen
Wij verbinden capaciteit
aan de vraag en verbeteren de bereikbaarheid.

van de
regio”

(Ketenpartner)
Medewerkers
De werkvloer is een aangename plek waar medewerkers betrokken worden
en aandacht krijgen.

Royal Schiphol Group
Wij combineren
winstgevende exploitatie
met vernieuwende
innovatie.

Partners in exploitatie
Wij werken efficiënt en
proactief samen met
onze ketenpartners, en
zijn een betrouwbare
partner.

Figuur 3: De missie
Missie, Visie en Strategie 2025
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Contextanalyse
Trends
De trendanalyse is de eerste stap van de scenariomethodologie. Trends
waar de sector aan onderhevig is, vormen immers belangrijke factoren
voor de haalbaarheid van de visie. Trends zijn langetermijnontwikkelingen,
die al spelen en/of verwacht worden. Een trend benoemt een waargenomen
of verwacht patroon van een ontwikkeling. Trends verschillen vaak in de
mate waarin ze kwantitatief te beschrijven zijn. Stijging in passagiersvluchten laat zich bijvoorbeeld in percentages of absolute getallen
uitdrukken, terwijl individualisering een ontwikkeling is die zich alleen
in kwalitatieve zin laat omschrijven.

Toename technologische toepassingen

Passagierservaring
staat centraal

Groei van de
marktvraag

Duurzaamheid
blijft relevant
Figuur 4: Trends
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Positionering luchtvaartmaatschappijen verandert

Trend 1: Toename technologische toepassingen
Technologische ontwikkelingen verhogen de veiligheid, efficiëntie en het gemak
door een verbetering van de doorstroming op de luchthaven. Inchecken met
gezichtsherkenning of biometrische verificatie, bijvoorbeeld in de draaideur
of in de bus naar de luchthaven, voorkomt wachtrijen. Luchthavens en
luchtvaartmaatschappijen kunnen passagiersinformatie in de cloud delen en
bijhouden waar passagiers zich begeven. Passagiers krijgen continu realtime
updates over hun vluchtstatus en over diensten waarin zij geïnteresseerd zijn.
Hierdoor zal er optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare faciliteiten.
Doordat deze innovaties (online check-in, beveiliging door camera’s) minder
tot geen ruimte innemen, biedt dit mogelijkheden voor nieuwe diensten,
zoals kantoorruimte, of simpelweg meer passagiers. Daarnaast leggen deze
technologische toepassingen de keuzevrijheid bij de passagier en geven op
die manier meer vrijheid. De passagier hoeft daardoor niet langer te worden
vastgehouden in bepaalde ruimtes.
Technologische ontwikkelingen doen echter ook sommige diensten verdwijnen. Het gebruik van parkeerdiensten zal bijvoorbeeld sterk afnemen met de
opkomst van zelfrijdende auto’s en carsharing. Bovendien spenderen (een deel
van de) passagiers minder tijd op de luchthaven door efficiëntere processen.
Daardoor zullen zij minder tijd hebben om gebruik te maken van omzet
genererende faciliteiten.
Missie, Visie en Strategie 2025
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Trend 2: Passagierservaring staat centraal
De verwachtingen van de passagiers stijgen. Alles moet sneller, eenvoudiger en
de passagier wil op elk moment real-time reisupdates. Ook eist de passagier
veiligheid en prijstransparantie. Hij wil weten waar hij voor betaalt en alleen
betalen waar hij gebruik van maakt. Een vliegticket bevat het minimale en de
klant koopt erbij wat hij nodig heeft, zoals bagage, beenruimte of priority boarding.
Passagiers willen verlost worden van hun zorgen en verwachten dat faciliteiten
worden afgestemd op hun individuele vraag. Hierbij ontstaat er vraag naar
nieuwe diensten en ruimte voor nieuwe businessmodellen. Zo biedt PostNL
een bagagedienst toegespitst op individuele behoefte (bagage wordt thuis
opgehaald en bezorgd in het hotel). Een andere dienst is het belastingvrij
winkelen met thuisbezorgservice; passagiers slepen straks niet langer extra
bagage mee door de souvenirs die ze gekocht hebben op de luchthaven. Nieuwe
diensten bieden echter ook ruimte voor nieuwe toetreders en zorgen op die
manier voor nieuwe concurrentie en herverdeling van het speelveld. Echte disruptieve diensten zouden dan ook vanuit een hele andere sector kunnen komen.
Sociale media en online platforms maken het eenvoudig voor passagiers om
informatie te vergelijken en met elkaar te delen. Een slechte ervaring kan een
luchthaven/luchtvaartmaatschappij ernstige reputatieschade opleveren, doordat de hele wereld van dit nieuws kan “meegenieten”. Aan de andere kant
zorgen goede ervaringen voor gratis marketing.
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Trend 3: Groei van de marktvraag
Nederland als geheel maar de Randstad in het bijzonder ondervindt een
sterke groei qua inwoners, bedrijvigheid en toerisme. De Zuidelijke Randstad
met steden als Rotterdam en Den Haag, waar een hoge mate van kennis en
specialisatie op een groot aantal vakgebieden aanwezig is, zijn in opkomst als
locaties voor grootschalige internationale congressen. Ook kleinere gemeentes
als Delft zijn zeer actief en in toenemende mate succesvol op dit gebied.
Daarnaast is de regio steeds vaker een bestemming voor toeristen. De groei
in de toerismestroom zal verder toenemen, mede dankzij de ambitieuze
doelstellingen van steden zoals Den Haag en Rotterdam en hun toenemende
wereldwijde bekendheid.
De ontwikkeling van de luchtvaartbehoefte wordt bepaald door het
welvaartsniveau, de economische groei, de ticketprijs, beleid en externe
omstandigheden. Op dit moment zien we een economische groei en dalende
ticketprijzen (door de toename van low-cost carriers). Dat resulteert in een
toenemende marktvraag.
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Trend 4: Duurzaamheid blijft relevant
Hoewel duurzaamheid geen nieuwe trend is, gaan de ontwikkelingen op het
gebied van verduurzaming snel en blijft het hoog op de agenda staan.
Binnen Europa geldt een regeling waarbij elk land een bepaalde hoeveelheid
CO2 per jaar mag uitstoten. Deze toegestane hoeveelheid neemt per jaar
af. (Het doorvoeren van) innovaties in vliegtuigen is een langzaam proces en
het is onwaarschijnlijk dat er in de komende tien jaar gevlogen wordt zonder
schadelijke uitstoot. Vergroening op luchthavens gaat daarentegen veel sneller
en biedt dan ook meer mogelijkheden.
Gezondheidsklachten als gevolg van ernstige geluidshinder en slaapverstoring
moeten voorkomen worden, maar kunnen toenemen bij een groei van luchtverkeer. Er wordt vanuit de regio dan ook aangestuurd op investeringen die de
geluidshinder verder terugdringen.
Hoewel groei een negatieve impact heeft op het milieu draagt het wel bij aan
de (lokale) economie en levert het banen op. In tijden van economische onzekerheid kan daardoor duurzame bedrijfsvoering onder druk komen te staan.
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Trend 5: Positionering luchtvaartmaatschappijen verandert
De marktvraag naar luchtverkeer groeit snel: de koopkracht neemt toe en de
olieprijs is laag. De groei wordt echter met name benut door low-cost carriers,
wier marktaandeel aanzienlijk toeneemt. In het tweede kwartaal van 2017
vloog 37% van de passagiers in Nederland met een prijsvechter, terwijl dat het
jaar ervoor slechts 28% was. Verwacht wordt dat dit nog verder stijgt.
Als gevolg verliezen traditionele luchtvaartmaatschappijen macht, neemt de
concurrentie toe en gaan de prijzen van vliegtickets omlaag. We zien een
beweging van de traditionele luchtvaartmaatschappijen richting het businessmodel van de low-cost carriers, waardoor het verschil in service steeds kleiner
wordt. Ook zakelijke passagiers zijn in de crisisjaren eraan gewend geraakt
om, met name op de kortere trajecten, met low-cost carriers te vliegen.
Low-cost carriers zorgen voor veel passagiers, maar stellen wel andere eisen
aan luchthavens. Zij leggen de nadruk op kosten en efficiëntie. Hierdoor zullen
luchthavens moeten kiezen om daarin mee te gaan of toch te blijven sturen op
passagiersbeleving. Een enorm lage prijs voor een ticket kan echter ook een
ultieme passagiersbeleving zijn.
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17

Kadrerende factoren
De missie van RTHA bevat zelfopgelegde kaders: het speelveld waarin de
luchthaven wil opereren. Een deel van het speelveld kan de luchthaven
beïnvloeden in reactie op ontwikkelingen in haar omgeving. Maar er
zijn ook externe factoren die het speelveld afbakenen waar RTHA geen
invloed op kan uitoefenen. In dit hoofdstuk worden de 3 belangrijkste
niet-beïnvloedbare externe factoren kort beschreven.

Het Luchthavenbesluit
Om een luchthaven in Nederland te exploiteren is op grond van de Wet Luchtvaart een zogeheten luchthavenbesluit nodig. Hierin worden grenswaarden
en regels omtrent het gebruik van de luchthaven opgenomen. Hierbij gaat het
om het begrenzen van de maximale geluidsbelasting van de luchthaven en om
operationele beperkingen om de geluidshinder voor de omgeving zo beperkt
mogelijk te houden. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van
het luchthavengebied en de aanduiding van gebieden rondom de luchthaven
met ruimtelijke beperkingen in verband met de geluidsbelasting, externe
veiligheid en de vliegveiligheid.
RTHA is bezig met de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit, want dit
is wettelijk verplicht. Omdat de vraag naar vervoer de komende jaren naar
verwachting zal stijgen, probeert RTHA hier in de aanvraag rekening mee te
houden. De toenemende vraag geldt zowel voor de commerciële luchtvaartbehoefte als voor maatschappelijk vervoer. Om deze groei te faciliteren is er
momenteel onvoldoende milieugebruiksruimte beschikbaar. In dit document
18
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wordt verder niet ingegaan op de verschillende scenario’s van een nieuw
luchthavenbesluit, omdat deze al uitgebreid beschreven staan in de milieueffect-rapportages. De missie, visie en strategie van RTHA zullen bij elk luchthavenbesluit van kracht blijven, omdat met verschillende uitkomsten rekening is
gehouden in de scenarioanalyse.

Belangen van de Omwonenden
Luchtverkeer en uiteraard de eventuele toename ervan heeft impact op
omwonenden vanwege effecten op geluidsbelasting en luchtkwaliteit, hoewel
de vloot die RTHA aandoet al relatief stille motoren gebruikt. De stem van de
omwonenden weegt dan ook zwaar in de besluitvorming over verdere groei
van de luchthaven.
Uit een onderzoek van VNO-NCW West blijkt desondanks dat ruim 70% van
de omwonenden vóór verdere ontwikkeling van de luchthaven is. VNO-NCW
West pleit dan ook voor groei van de luchthaven in het belang van de economische ontwikkeling van de regio. De Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam (BRR)
zegt echter dat er géén bestuurlijk draagvlak is voor verdere groei.
Het vraagstuk over de verdere ontwikkeling van de luchthaven zal geen
eenvoudige oplossing kennen en het is dan ook aan het bestuur van de luchthaven om dit vraagstuk de komende jaren zo goed mogelijk te managen in
samenwerking met gemeentes, omwonenden en het bedrijfsleven.

Belangen van de Royal Schiphol Group
RTHA is voor 100% eigendom van Royal Schiphol Group, waarvan de aandeelhouders bestaan uit het Rijk (70%), de gemeente Amsterdam (20%), Aéroports
Missie, Visie en Strategie 2025
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de Paris S.A. (8%) en de gemeente Rotterdam (2%). Royal Schiphol Group is
een onderneming die luchthavens in Nederland exploiteert, internationale
activiteiten ontplooit en participaties heeft in buitenlandse luchthavens. Hoewel
de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) haar grootste activiteit
is, is zij ook volledig eigenaar van RTHA. RTHA kan dan ook gezien worden
als onderdeel van een portfolio, met een primaire verantwoordelijheid naar de
moederorganisatie. Royal Schiphol Group verwacht dat RTHA een zelfstandige
gezonde exploitatie voert en jaarlijks aan haar financiële verplichtingen richting
de groep voldoet. Wanneer RTHA groeit heeft dat naar verwachting een
positief effect op de Royal Schiphol Group, omdat andere luchthavens in de
portfolio ook al aan hun geluidslimiet zitten. Het bestemmingenbeleid van
RTHA mag niet botsen met de overkoepelende Hub & Spoke Group strategie.
Naast de belangen van de Royal Schiphol Group moet RTHA als regionale
luchthaven echter ook de belangen van de lokale stakeholders behartigen.
Onder deze belanghebbenden vallen omwonenden, bedrijven en leveranciers
in de regio en de gemeentes. De positie van de luchthaven tussen deze twee
“vuren” compliceert de besluitvorming en resulteert in een afwachtende
houding van de gemeentes en hun bestuurders.
Deze spanning wordt in de managementliteratuur vaak omschreven als paradox tussen het Shareholder- en het Stakeholder-perspectief. Aan de ene kant
moet RTHA, net als elke organisatie, het belang van de eigenaar dienen en
winstgevendheid nastreven. Tegelijkertijd bestaat de luchthaven ook bij gratie
van haar stakeholders en moet zij waarde creëren voor haar omgeving. Het
vinden van de juiste balans in deze paradox is een continue uitdaging voor de
directie van RTHA.
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Resultaten visieworkshops
RTHA heeft vier visieworkshops georganiseerd waarin interne en
externe stakeholders van RTHA in groepjes hun visie op het verleden,
het heden en de toekomst deelden. Onderstaand vindt u de kwadranten
(Trots, Teleurstelling, Nachtmerrie en Droom). De meest genoemde thema’s
per kwadrant vormen de bouwstenen voor de nieuwe visie van RTHA.

Positief

Trots

Dromen

Verleden/Heden

Toekomst

Teleurstellingen

Nachtmerries

Negatief

Figuur 5: Kwadranten visieworkshops
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Trots
• Bedrijfscultuur familiair, korte lijnen, saamhorigheid, goede werkgever.
• Efficiëntie het proces van aankomst op de luchthaven tot het wegvliegen
is efficiënt, snel en overzichtelijk voor de passagier. Dit is mede mogelijk
door de kleinschaligheid.
• Klanttevredenheid door onder andere snelle afhandeling, goede bereikbaarheid met auto’s en een vriendelijke en persoonlijke benadering zijn
klanten tevreden.
• Samenwerking het samenwerken met andere partijen en stakeholders in
de regio is cruciaal voor RTHA.
• Bijdrage aan regio RTHA is het visitekaartje voor de regio en de positieve
impact op de regio, zakelijke mogelijkheden, de toegenomen economische
activiteit en daarmee werkgelegenheid, is het bestaansrecht van de luchthaven.

Dromen
• Groei (zakelijke) groei in het belang van de regio zal de realisatie van
andere dromen mogelijk maken: onder andere uitbreiding bestemmingen,
diversiteit luchtvaartmaatschappijen, beschikbare slots, services.
• Vergroening en duurzaamheid maatschappelijke betrokkenheid staat
hoog op de agenda.
• Innovaties innovaties worden breed opgehaald en waargemaakt: platform
voor ontwikkeling, aerospace innovatie hotspot, incubator/leerplek op alle
niveaus met partners, nieuwe businessmodellen.
• Reisbeleving de reisbeleving van de passagier moet state of the art zijn:
seamless travel.
• Infrastructuur RTHA is een mobiliteit hub voor de randstand: goede
OV-verbinding verbetert de last mile.
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Teleurstellingen
• Onvoldoende proactief betrekken stakeholders In het verleden zijn
partners onvoldoende proactief betrokken geweest bij besluitvorming en
verandering.
• Communicatie zowel intern als extern kan de communicatie beter.
• Verouderde faciliteiten te lang wachten met investeringen en vernieuwingen heeft geleid tot verouderde faciliteiten.
• Traagheid besluitvorming gebrek aan (overkoepelende) visie en politieke
ondoorzichtigheid brengt onduidelijkheid met zich mee en resulteert in
trage besluitvorming.
• Overschatten economisch belang de economische impact wordt overschat: geringe groei werkgelegenheid, beloofde zakelijke component niet
behaald.

Nachtmerries
• Sluiting de grootste nachtmerrie van de deelnemers is sluiting van de
luchthaven, bijvoorbeeld door faillissement of gebrek aan investeringen.
• Relevantie verlies een shift van een zaken- naar een leisure-luchthaven
verkleint mogelijk het bestaansrecht.
• Teveel groei kan leiden tot identiteitsverlies en het verlies van de kleinschaligheid.
• Overlast de negatieve impact op de omgeving neemt toe: geluidsoverlast,
gezondheidsklachten, milieuoverlast.
• Afhankelijkheid de afhankelijkheid van anderen, zoals de politiek, Schiphol of een dominante airline, zorgt voor ongemak.
• Onveiligheid ongelukken, een aanslag of cybercrime zal een enorme klap
voor de luchthaven kunnen zijn.
Missie, Visie en Strategie 2025
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Visie
“Rotterdam The Hague Airport is de trots van de regio en
levert de ultieme passagiersbeleving.
We zijn dé verbindende factor door innovatielabs op het gebied
van ondernemerschap, duurzaamheid en onderwijs.”

Exploitatie: het verbeteren van de organisatie vanuit de
bestaande situatie
Trots van de regio

Stakeholders in de regio zijn ambassadeur van
RTHA en medewerkers zijn trots. De naam
van de luchthaven wekt bij iedereen positieve
emoties op, want RTHA verbindt de regio op
sociaal, economisch en maatschappelijk vlak.

Ultieme passagiersbeleving

Wat een beleving ultiem maakt is voor
iedereen anders. RTHA faciliteert daarom de
individualisering van de passagiersbeleving,
zowel voor aankomende als voor vertrekkende passagiers. Technologische ontwikkelingen
spelen daarin een sleutelrol.

Mobiliteitsknooppunt

De luchthaven is als mobiliteitsknooppunt
verweven met de regio en de verbinding van
en naar de luchthaven is uitmuntend.
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Exploratie: het vernieuwen van de organisatie met nieuwe,
creatieve oplossingen
Verbindende factor

RTHA claimt een proactieve verbindende rol
en zet daarvoor haar fysieke locatie, faciliteiten en regionale netwerk in.

Innovatielabs

Wij stimuleren en faciliteren innovatielabs
om ideeën in de praktijk te toetsen, aan te
scherpen en toe te passen.

Ondernemerschap

Wij entameren, ontwikkelen, faciliteren en
implementeren samen met onze partners
nieuwe businessmodellen en innovaties.

Duurzaamheid

Het zo veel mogelijk vergroenen is één van de
prioriteiten van de luchthaven.

Onderwijs

We zijn een verbinder tussen opleiding,
onderzoek en bedrijfsinnovatie en werken
samen met opleidingsinstituten om de nieuwe
generatie op te leiden en vervangende werkgelegenheid te creëren.

Missie, Visie en Strategie 2025
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Toekomstscenario’s
In de scenarioanalyse worden vier toekomstbeelden geschetst. Deze zijn
gebaseerd op twee impactvolle trends die de assen vormen. De eerste as
is het luchthavenbesluit dat ofwel onveranderd blijft ofwel een hoger
plafond krijgt. De tweede as is de economische ontwikkeling van de regio.

Economische groei

Scenario 1

Scenario 2

Plafond

Plafond

luchthavenbesluit

2025

blijft

gaat omhoog

Scenario 3

Economische krimp

Figuur 6: Toekomstbeelden
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Scenario 4

Scenario 1
• Geen tot minimale groei mogelijk (groei kan pas bij stillere vliegtuigen);
• Passagiersbeleving verbetert door mogelijke investeringen in faciliteiten en
innovatie, met name aan de landzijde;
• Relatie omwonenden beter door financiële ruimte voor mitigerende maatregelen en geen groei;
• Relatie met Royal Schiphol Group komt onder druk door gebrek aan groeimogelijkheden en afname van bijdrage.

Scenario 2
• Groei in aantal vliegtuigbewegingen, waar de regio economisch van
profiteert;
• Mogelijke druk op luchthaventarieven, want er is meer ruimte;
• Minder ruimte voor innovatie door noodzaak capaciteitsuitbreiding;
• Ontevredenheid omwonenden zal toenemen door groei, meer noodzaak te
investeren in mitigerende maatregelen;
• RTHA relevanter voor Royal Schiphol Group.

Scenario 3
• Geen tot minimale groei in vliegtuigbewegingen;
• Passagiersbeleving gaat omlaag, want stilstand is achteruitgang;
• Druk op financiële bijdrage aan Royal Schiphol Group neemt toe;
• Geen ruimte voor geluid mitigerende maatregelen, maar ook geen toename
in vluchten;
• Geen ruimte voor vernieuwing terwijl noodzaak nieuwe verdienmodellen
toeneemt.
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Scenario 4
• Groei wel mogelijk, maar geen geld voor capaciteitsuitbreiding;
• Passagiersbeleving omlaag, want geen ruimte voor investeringen;
• Geen ruimte voor geluid mitigerende maatregelen, maar wel toename in
vluchten dus omwonenden nog meer ontevreden;
• Toename zal komen van prijs gedreven passagiers, die minder uitgeven op
luchthavens.
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Confrontatie visie met scenario’s
“Rotterdam The Hague Airport is de trots van de
regio en levert de ultieme passagiersbeleving.
We zijn dé verbindende factor door innovatielabs op het gebied
van ondernemerschap, duurzaamheid en onderwijs.”

Economische groei

Impact
Scenario 1

Impact
Scenario 2

Plafond

Plafond

luchthavenbesluit

luchthavenbesluit

blijft

gaat omhoog

Impact

Impact

Scenario 3

Scenario 4

Economische krimp

Figuur 7: Confrontatie met de visie en de scenario’s
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Uit de confrontatie met de visie en de scenario’s blijkt dat RTHA sterk
afhankelijk is van Royal Schiphol Group voor het krijgen van de benodigde financiële ruimte. Wanneer het plafond van het luchthavenbesluit
omhoog gaat, kunnen meer passagiers gebruik maken van RTHA, wat
betekent dat zij zal moeten investeren in capaciteitsuitbreiding en er
mogelijk meer geluidsbelasting komt. De financiële ruimte voor het realiseren van haar visie is dan beperkt. Dit werpt een schaduw op scenario 2.

Impact scenario 1
RTHA kan haar doelstelling om de ultieme passagiersbelevingen te bieden
realiseren in dit scenario, mits het de financiële ruimte van Schiphol krijgt.
Hiervoor is het belangrijk om de dialoog met Schiphol actief te voeren en
eventueel het eigen netwerk te activeren. Ook is er ruimte op de luchthaven
voor innovatielabs. Dit is een relatief gunstig scenario voor RTHA.

Impact scenario 2
Bij een groei in het aantal passagiers zal de regio profiteren en de maatschappelijke relevantie is daarmee geborgd. Ook de non-aviation inkomsten zullen
omhoog gaan wat Royal Schiphol Group tevreden zal stellen. De financiële
ruimte die komt zal besteed moeten worden aan capaciteitsuitbreiding.
Ultieme passagiersbelevingen bieden én innoveren zal daarom lastig worden.
In dit scenario zal RTHA zich moeten richten op haar basis: snelheid en gemak.
Dit is een relatief gunstig scenario.

Impact scenario 3
In dit scenario komt de ultieme passagiersbeleving in gevaar: de aantallen passagiers zullen niet toenemen, maar ook verbeteringen zullen niet gerealiseerd
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worden. Daarnaast komen de innovatielabs in gevaar, want andere partijen
zullen ook minder investeren. In dit scenario is optimalisatie van de bedrijfsprocessen noodzakelijk en zal RTHA diens ‘lifelines’ (relevante innovaties) moeten
inzetten om de positie binnen Royal Schiphol Group veilig te stellen. Dit is
geen gunstig scenario.

Impact scenario 4
In dit scenario heeft RTHA weinig financiële ruimte, ondanks de noodzaak te
investeren in uitbreiding van faciliteiten. De ultieme passagiersbeleving zal niet
behaald worden en de maatschappelijke bijdrage aan de regio is ingewikkeld.
Inkomend verkeer wordt belangrijker voor de regio, maar dit zal voornamelijk
toerisme zijn. De relatie met omwonenden zal verslechteren en de trots in de
regio zal afnemen. In dit scenario zijn non-aviation inkomsten cruciaal voor de
luchthaven. Dit is een ongunstig scenario voor RTHA.
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Strategische hoofdlijnen
Om de visie van RTHA te realiseren moeten vier strategische hoofdlijnen
worden gerealiseerd. Deze hoofdlijnen zijn een afgeleide van de visie en
vormen de pijlers van de strategie 2025.

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. Per persona moet worden onderzocht
wat de relevante touchpoints in de customer journey zijn en de bijbehorende
verwachtingen en wensen. Verregaande differentiatie in persona’s maakt
geïndividualiseerde dienstverlening mogelijk wat tot een ultieme passagiersbeleving leidt. Onderzoek en continue dialoog met passagiers vormen het
fundament voor het bepalen van de persona’s en hun behoeften en wensen.
Op basis daarvan kan RTHA specifieke doelstellingen formuleren en haar
processen verbeteren. Dit zal samen met de ketenpartners moeten gebeuren,
omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor procestijden, bereikbaarheid etc.
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In scenario 1 is er voldoende capaciteit en financiële ruimte om deze
doelstelling te realiseren. In scenario 2 neemt de slagingskans af, omdat
de luchthaven bij groei in aantal passagiers meer aandacht aan kwantitatieve afhandeling moet besteden. In het derde scenario is de financiële
ruimte beperkt voor kwalitatieve verbeteringen en zullen er keuzes
gemaakt moeten worden in de doelstellingen. Mocht het 4e scenario
realiteit worden dan moet deze doelstelling geherdefinieerd worden,
want de huidige ambitie zal niet realiseerbaar blijken.

Doelstellingen

2017		2019		2022		2025

A. Definities van ‘ultiem’ voor elk persona opstellen
		

4 types		

Gereed 		Up to date		Up to date

B. Optimale customer journey (waaronder doorlooptijd) per persona realiseren
		

…%		

90%		

95%		

98%

C. Verbeteren tevredenheid over de multimodale bereikbaarheid
		

…/10		

7/10		

8/10		

9/10

D. NPS Score
		47		50		60		70
E. Aantal geïndividualiseerde touchpoints per persona
		

1		

1		

> 1		
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2. Optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsprestatie
RTHA zal een rendabel bedrijf moeten zijn, dat waarde genereert voor haar
aandeelhouder en voor haar omgeving. Dat vereist operationele excellentie in
alle processen terwijl de ultieme geïndividualiseerde passagiersbeleving wordt
nagestreefd.
Wanneer het gaat over het optimaliseren van de financiële bedrijfsprestatie
zal de grootste winst te behalen zijn bij non-aviation activiteiten. 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, het bereiken van de
strategiedoelstelling met betrekking tot bagageverlies en het verbeteren van
de passenger experience. Tot slot zal een HR beleid op maat moeten zorgen
voor voldoende capaciteit op de luchthaven, en ook een kwalitatief goede
inzet van de beschikbare capaciteit.
Daarnaast wil RTHA ook een duurzaam bedrijf zijn en erkende duurzaamheidskeurmerken verwerven. Om de verduurzamingsdoelstelling te bereiken zal
RTHA de komende jaren haar huidige gemotoriseerde wagenpark vervangen
door ecologisch verantwoorde transportmiddelen. Alle nieuwe gebouwen zullen energie en CO2 neutraal worden gebouwd en bestaande faciliteiten, zoals
de Brandweerkazerne zullen CO2 neutraal gemaakt worden. 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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De haalbaarheid van deze hoofdlijn in de vier scenario’s correspondeert
met de eerste hoofdlijn: voldoende capaciteit en ruimte in scenario 1,
bijstellen in scenario 2 en 3, en alle zeilen bij in het 4e scenario. Het
belang van bedrijfsoptimalisatie neemt echter aanzienlijk toe in de
moeilijke scenario’s, dus mocht RTHA in een ongunstig scenario
terechtkomen zal het realiseren van bedrijfsoptimalisatie de belangrijkste
hoofdlijn worden. Verduurzamingsdoelstellingen zullen dan naar de
achtergrond verschuiven.

Doelstellingen

2017		2019		2022		2025

F. Verhouding Aviation vs. Non-Aviation inkomsten
		75/25 70/30			65/35		60/40
G. Werknemerstevredenheid
		

…/10		

8/10		

8/10		

9/10

70%		

95%

H. Percentage medewerkers dat HR beleid op maat heeft
		

0%		

30%		

I. Percentage ecologisch verantwoorde transportmiddelen
		

…%		

45%		

70%		 100%

0%		

45%		

70%		 100%

J. Zelfvoorzienend in elektriciteit
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3. Verbinden met regio inrichten als proces
De regio bestaat uit diverse groepen stakeholders: omwonenden, passagiers,
bedrijven, bestuurders etc. Deze stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming van dit document. 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
geluidsruimte en de benutting daarvan de subjectievere maatstaf hinderbeleving als factor erkennen.
Hiertoe stelt RTHA een nieuw communicatieplan op. RTHA is van plan om
opnieuw na te denken over de beste manier om continu in dialoog te zijn met
haar omgeving, en daarbij niemand buiten te sluiten. Verschillende initiatieven
en bijeenkomsten zullen onderdeel worden van dit plan.
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.
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Deze hoofdlijn kan en moet in elk scenario gerealiseerd worden.
De contextuele factoren van economische groei en aanpassing
luchthavenbesluit veranderen deze strategische lijn beperkt.
Bij een toename van het aantal vluchten is er een communicatieplan
en regelmatige bijeenkomsten nodig, maar bij gelijkblijvende
geluidsruimte evenzeer. Hoewel de invulling van de bijeenkomsten
kan verschillen per scenario hoeven de uitgangspunten niet te
veranderen.

Doelstellingen

2017		2019		2022		2025

K. Opkomstpercentage gemengde overlegsessies per belanghebbende categorie
		

N.v.t.		

70%		

80%		

80%

L. Herformuleren omgevingscommunicatieplan (2018 gereed)
		

To do		Up to date		Up to date		Up to date

M. Percentage niet-aanbestedingsplichtige opdrachten dat naar
regionale bedrijven gaat
		

…%		

70%		

75%		

80%

N. Aantal directe & indirecte arbeidsplaatsen
		2500		3300		4000		5000
O. Betrokkenheid bij aantal regionale evenementen per jaar
		

4		

8		

10		

12

8/10		

8/10

P. Beoordeling door stakeholders van RTHA communicatie
		

…/10		

7/10		
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4. RTHA ontwikkelen tot innovatiepartner
RTHA heeft een aantal unieke eigenschappen die het mogelijk maken om
voorop te lopen op het gebied van innovatie. 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 een innovatiekalender.
Innovaties zijn gekoppeld aan de strategische hoofdlijnen: het verbeteren
van de passagierservaring, 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 RTHA tenminste 1 à 2 ‘firsts’ in haar innovatiekalender (de
eerste luchthaven die...) en maakt deze wereldkundig. Om te innoveren zijn
3 voorwaarden nodig:
1. Hardware: fysieke middelen die nodig zijn om te experimenteren;
2. Manware: beschikbare tijd en competenties van medewerkers en partners;
3. Software: mindset en ideeën van de manware.
De bedrijfsvoering van RTHA zal op zo’n manier worden ingericht dat medewerkers en directie ook echt tijd beschikbaar hebben voor innovatie, zodat
innovatie een competentie van RTHA wordt.
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Bij financiële ruimte zal deze hoofdlijn in de huidige invulling gerealiseerd
kunnen worden, hoewel er bij een stijging in het aantal passagiers wel
meer aandacht en middelen naar capaciteitsuitbreiding in plaats van
innovatie zal gaan. In scenario 2 en 3 zal de innovatiekalender moeilijker
te realiseren zijn en zullen er 2 of 3 innovatiesporen als ‘lifeline’ worden
opgesteld om de relevantie van RTHA veilig te stellen. In scenario 4 zal
dit een bijna onmogelijke opgave zijn en is RTHA volledig afhankelijk van
externe financiering om de doelstellingen te realiseren.

Doelstellingen

2017		2019		2022		2025

Q. Aantal living labs
		3		3		3		3
R. Business case bij elk nieuw innovatieproject
		 N.v.t. 		Check		Check		Check
S. Realisatie innovatiekalender per jaar (%)
		

…%		

80%		

80%		

80%

T. Aantal gerealiseerde ‘firsts’ per jaar
		0		1		2		2
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Het vervolg
RTHA is een stevige organisatie. Wij investeren in verbetering van de bedrijfsmiddelen, de medewerkers zijn deskundig en gemotiveerd en we werken
samen met een steeds grotere groep van betrokken partners. Dit betekent dat
er een goede basis is om uitvoering te gaan geven aan de visie en strategie.
We staan pas aan het begin van dat proces. Er moet en zal nog veel gebeuren.
De totstandkoming van de visie en strategie, de wijze waarop dat is gebeurd
en de publicatie ervan betekenen wel dat de eerste stappen, om invulling te
geven aan de toekomst van de luchthaven, zijn gezet.
De hoofdlijnen uit de strategie operationaliseren we, met voldoende ruimte
en vrijheid om aanpassingen te doen waar die worden gevraagd. Wij nodigen
iedereen dan ook uit om betrokken te zijn, feedback te geven, vragen te
stellen en initiatieven te nemen om de doelstellingen uit de strategie vorm te
geven en te realiseren.
Wij danken iedereen voor de bijdrage tot nu toe en gaan met u aan de slag
om RTHA in de toekomst zodanig van waarde voor de regio te laten zijn, dat
we kunnen zeggen:
Graag gedaan.
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Bronnen
Interviews
Guillaume Hamerel

CFO Montpellier Aeroport

Hans Heerkens

Luchtvaartdeskundige en assistent Professor

Rob Houben & Ad Rutten

Namens Van der Lande

Jos Nijhuis

CEO Royal Schiphol Group

Sicco Santema

Professor of Marketing & Supply Management

Joost Schrijnen

Verkenner draagvlak toekomst RTHA

Jaap de Wit

Luchtvaarteconoom

Universiteit Twente

42

Rotterdam The Hague Airport

Bronnen
Bob de Wit

Strategy an International Perspective (2016)

Business Insider

Elektrisch vliegen moet kunnen in 2025

Ecorys

Maatschappelijke kosten-baten analyse

Erasmus Universiteit

Economische perspectieven voor RTHA (2014)

Passme

Bagage as a service (2016) conclusion of

RTHA

Tactical Plan 2017-2020

RTHA

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

RTHA

Milieueffectrapport luchthavenbesluit RTHA

RTHA

Rotterdam The Hague Economy Airport, 2017

RTHA

Feiten & Cijfers 2016

RTHA

Economische onderbouwing groeiambitie:

SEO Economisch Onderzoek

Korte- en middellange termijn prognosemodel

Significance

Ontwikkeling regionale luchthavens in

Strategy Works

Resultaten Visieworkshops (2017)

TU Delft

Second opinion MKBA RTHA (2016)

Veiligheidsregio

H.M. Scenario’s & Advies inzake luchtvaart-

Verkenner

Advies over draagvlak luchthavenbesluit RTHA

VNO-NCW West

Sentimentenonderzoek mogelijke uitbreiding

ontwikkeling RTHA (2015)

the workshop

luchthavenbesluit RTHA
luchthavens (2014)
alternatieve scenario’s (2014)

ongevallen RTHA (2015)
(2016)
(2016)
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Rotterdam The Hague Airport

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
buren@rtha.com
Website
rotterdamthehagueairport.nl

You’re welcome.

