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De wereldhandel herstelt zich. Dit is ook te zien in Nederland en de Metropoolregio
Amsterdam, bijvoorbeeld in investeringen op de vastgoedmarkt, de uitbreidingen van
bestaande bedrijven, het aantal startups en de groei van het aantal werknemers.
AAA zet onverminderd in op samenwerking met haar leden en partners om onze
internationale concurrentiepositie te versterken. Het aantrekken van nieuwe logistieke
bedrijvigheid blijft daarbij belangrijk. Daarnaast staat innovatie centraal bij het creëren
van toegevoegde waarde binnen de logistieke sector. Logistiek is een aanjager voor de
industrie en handel. Als lange termijn strategie hebben we daarom gekozen om in te
zetten op logistiek en aerospace. En binnen de logistiek spelen we in op kansen van de
nichemarkten. In 2017 vertaalt zich dit in ieder geval naar gerichte acquisitie op bedrijven
die actief zijn in de circulaire economie, e-commerce en life sciences.
AAA opereert in een internationaal speelveld. Komend jaar gaat gepaard met een aantal
onzekerheden: de nieuwe koers die de V.S. gaat varen, de gevolgen van de Brexit, de
komende verkiezingen in Nederland en het beoogd fiscaal beleid van Europa. Juist nu is
het belangrijk om onze regio als stabiel vestigingsklimaat te profileren richting bedrijven
die zich in Nederland of Europa willen vestigen.
Ik zie uit naar een uitdagend jaar en ik ben vol vertrouwen dat het met ons hechte netwerk
en alle kwaliteiten, die we als AAA kunnen bieden, het opnieuw een succes wordt!
Hartelijk dank voor uw inzet!

		
Adam Elzakalai
Wethouder economische zaken & luchthavenzaken gemeente Haarlemmermeer
Voorzitter AAA
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Beoogde
resultaten
2017
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
• Behoud huidige leden

Marketing & Acquisitie
•
•
•
•
•
•

11 nieuwe vestigers
65 ID gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
Market intelligence met regiopartners
Diensten van alle leden in MRA propositie
Verzilveren leads

Platform & Netwerk
• 6 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (incl. ALV)
• Studiereis
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Profiel AAA
Missie

Team AAA

De vereniging AAA werkt namens en met markt en
overheid aan versterking van de concurrentiekracht
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als
vestigingsplaats voor luchthaven- en logistiek
gerelateerde internationale bedrijvigheid door het
organiseren van een platform voor afstemming over
de ruimtelijk-economische propositie van de regio
en het uitvoeren van gezamenlijke internationale
acquisitieactiviteiten.

• Jeanet van Antwerpen
Managing Director

Kernkwaliteiten
De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis
en ervaring met:
• Publiek-private samenwerking
• Internationale marketing & acquisitie
• Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

• Marie-Jeannine Citroen
Manager Foreign Investments

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

Doelstellingen
Marketing- en acquisitiefunctie

Platform- en netwerkfunctie

• Internationaal uitdragen van de propositie van
de MRA via intermediairs en in samenwerking
met regiopartners, teneinde een ‘top-of-mind’positie te verkrijgen bij potentiële
investeerders.

• De netwerk functie van AAA staat in dienst van
de marketing en acquisitie.

• A
 antrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in
samenwerking met nationale (Netherlands
Foreign Investment Agency) en regionale
acquisitiepartners (Amsterdam inbusiness).
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• In samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de
MRA als vestigingslocatie voor luchthaven- en
logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid.
• Leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij
doorontwikkeling van de propositie van de MRA
per geselecteerd cluster.
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Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

Amsterdam Airport Area is een vereniging met publieke en private leden met
een langdurig belang ten aanzien van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of
internationale investeringen in de MRA.
Ieder lid dient toegevoegde waarde te leveren binnen de samenwerking van de
vereniging bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en meerwaarde
te creëren voor de logistieke propositie.

Relatie SADC en AAA

AAA biedt haar leden:

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regio-partijen de internationale marketing
gezamenlijk vorm te geven via de vereniging Amsterdam
Airport Area. Deze aanpak sluit aan bij de visie van SADC
waarbij gezamenlijk optreden vanuit de Metropoolregio
Amsterdam voorwaarde is om internationaal te kunnen
concurreren.

•	Een neutraal platform voor afstemming en
samenwerking met markt en overheid
•	Toegang tot marktkennis over luchthaven- en logistiek
gerelateerde clusters
•	Toegang tot bedrijvennetwerken en de mogelijkheid
deze te betrekken bij eigen concept- en
productontwikkeling
•	Publiciteit (d.m.v. internationale en regionale
marketing/communicatie activiteiten)
• Financieel schaalvoordeel; kleine bijdrage, groot bereik
•	Nieuwe business: in vorm van nieuwe klanten, leads en/
of concrete concept- en productontwikkelingskansen

Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris de
capaciteit en basisfinanciering levert voor het bureau
AAA. Diverse SADC medewerkers verlenen (betaalde)
diensten ten behoeve van AAA. In 2017 wordt ca. 2.5 fte
ingezet voor coördinatie van de regiosamenwerking en
(regie op) de uitvoering van het AAA activiteitenplan.
SADC investeert naast het Premium lidmaatschap,
€ 140.000 in internationale marketing via AAA in 2017.

Lidmaatschaps
categorieën:
Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500
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Associate members

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?
De gesprekken met AAA leden houden ons scherp; wat
zijn de verwachtingen en welke resultaten willen we aan
het einde van het jaar zien? AAA is een relatief kleine
vereniging, waardoor gemakkelijk persoonlijk contact kan
worden gemaakt. Graag horen wij wat uw ideeën zijn en
wat u graag meer of minder wilt zien bij AAA.

Logistic members

Afgelopen jaar hebben we naar aanleiding van uw
input gewerkt aan het beter delen van onze kennis en u
meer te betrekken bij onze acquisitie activiteiten (zoals
beurzen).
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2017 worden twee vergaderingen
gehouden:
12 april: vaststelling jaarverslag 2016 (incl. jaarrekening)
6 december: vaststelling jaarplan 2018 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur
In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 7 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging.
Het DB komt drie keer per jaar bijeen.

Bestuursleden:
Voorzitter	Adam Elzakalai
			
(gemeente Haarlemmermeer)
Secretaris	Jeanet van Antwerpen (SADC/AAA)
Penningmeester Jeroen Lotze
			
(Havenbedrijf Amsterdam)
Bestuurslid
Peter de Kruijk
			
(amsterdam inbusiness)
Bestuurslid
Sjoerd van Loon (Gefco)
Bestuurslid
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Bestuurslid	Denis Ramaaker
(Schiphol Real Estate)

Amsterdam Logistics
Board (ALB)
De MRA zet in op samenwerking, innovatie & groei.
Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven, overheden
en kennisinstellingen. Het strategisch kader wordt
vormgegeven vanuit de Amsterdam Economic Board
(AEB). Voor AAA is vooral de Amsterdam Logistics
Board (ALB) relevant die specifiek op inzoomt op de
sector Handel & Logistiek.
AAA Jaarplan 2017 • Bestuur & organisatie			

De ALB is opgericht om de visie van het cluster
Handel & Logistiek in de MRA voor het komende
decennium te formuleren. De visie levert verder een
voorzet voor een gemeenschappelijke investerings- en
uitvoeringsagenda. Er zijn vier thematafels binnen de
ALB die deze agenda verder uitwerken:
1. Ruimte & Infra (portefeuillehouder
Jeanet van Antwerpen, SADC)
2. Keteninnovatie (portefeuillehouder
Eduard de Visser, Havenbedrijf Amsterdam)
3. Human Capital (portefeuillehouder
Dick van Damme, Hogeschool van Amsterdam)
4. Marketing & Acquisitie (portefeuillehouder
Adam Elzakalai, Gemeente Haarlemmeer)
Het programma van AAA vormt één op één de input
voor de thematafel Marketing & Acquisitie. In nauw
overleg met de betreffende portefeuillehouder worden
strategische issues geagendeerd in de ALB. Op deze
manier is ook de koers van AAA integraal verankerd in de
regionale visie van het cluster logistiek. De ambitie van
de ALB is om in 2025 tot de top-drie knooppunten van
Europa te horen. Om dat te bereiken is veerkracht een
sleutelwoord: proactief, flexibel en effectief inspelen op
onzekerheid en op snelle veranderingen.

Bestuursvergaderingen
Data 2017:
09 maart
25 september
06 november
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Werkgebied AAA
Regiokaart Amsterdam Metropolitan Area

Legenda
Amsterdam Airport Schiphol
Haven Amsterdam
Bestaande kantoorlocaties
Kantoorlocaties in ontwikkeling
Bestaande bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen in ontwikkeling
Woongebied
Recreatiegebied
Snelweg
In ontwikkeling
Provinciale wegen
In ontwikkeling
Spoor
Treinstation
Metro/sneltram
Metro/tramstations
R-net buslijn
In ontwikkeling

Strategie 2017
De logistieke sector blijft groeien met het aantrekken
van de economie, maar de MRA kan hier nog
onvoldoende van profiteren in termen van het
aantrekken van nieuwe logistieke bedrijvigheid. Binnen
Nederland is en blijft de Amsterdamse regio relatief
duur als vestigingslocatie voor internationale logistiek.
Innoveren en het creëren van toegevoegde waarde blijft
het antwoord om de regio voor logistiek concurrerend
te houden. Inmiddels is de markt weer zodanig gezond
dat beleggers weer voorzichtig op risico nieuw logistiek
vastgoed durven te realiseren binnen de MRA. Dit is
vooral bruikbaar voor de leads die geen tijd hebben
om de lange ontwikkeltijd van een nieuw pand te
doorlopen.

Strategische
uitgangspunten
1. Focus op sectoren, maar
flexibel in niche markten
• Voorheen een duidelijke focus aangebracht die de
basis vormt: logistiek en aerospace.
• Vanuit de basis flexibel met kansen in niche markten:
zoals e-commerce en life sciences.

2. Marktkennis delen

Voor AAA betekent dat we een lange termijn
perspectief voor ogen hebben, maar tegelijkertijd
flexibel optreden wanneer kansen zich voordoen. AAA
richt zich binnen het logistieke cluster op een aantal
niche markten.

• AAA streeft er naar om op een structurele manier
haar verkregen marktinformatie en ervaringen te
delen met haar leden.
• We stimuleren ook de leden hun actualiteiten te
delen.

De V.S. blijft de belangrijkste investeerder in Nederland
en zeker in de regio (70%); AAA zal zich dan ook
grotendeels op deze markt blijven concentreren. Met
meer aandacht voor e-commerce, wordt echter ook
gekeken naar bijvoorbeeld China. De acquisitiereizen
i.c.m. het NFIA, vooral in logistieke regio’s in de
V.S. blijken bijzonder nuttig en worden ook in 2017
uitgevoerd i.s.m. het NFIA, NDL en de NAG.

3. Verbinden van leden:
overheid en vooral
marktpartijen
• Wat AAA uniek maakt is de combinatie van overheid
en markt. In 2017 betrekken we meer dan voorheen
marktpartijen bij onze acquisitie activiteiten.
• We investeren maximaal in het netwerk, zowel
de leden als de acquisitie partners in binnen- en
buitenland.

4. AAA circulair
• In 2016 start gemaakt met marktverkenning, in 2017
wordt gericht geacquireerd na aanscherping van
propositie.
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Speerpunten
Clusters &
activiteiten
Cluster coördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders
Met de groei van de economie zien ook de
vooruitzichten voor de logistiek er goed uit voor de
komende tijd. De logistieke dienstverleners binnen de
MRA zijn in het algemeen positief over de toekomst. In
2016 groeide de luchtvracht op Schiphol harder dan bij
de concurrerende Europese luchthavens. Deze groei
had vooral te maken met de komst van een aantal
nieuwe airlines. Maar ook bestaande airlines wisten
hun volume te vergroten. De Aziatische markt blijft de
belangrijkste voor Schiphol. Vanuit Azië zijn het vooral
(Chinese) e-commercepartijen die interesse tonen in
onze regio.

activiteiten van logistiek dienstverleners: zo verhuisde
Yusen Logistics zijn EHQ van Londen naar Hoofddorp
in 2015 en vestigde FedEx zijn EHQ in onze regio in
2016.

De Brexit lijkt nog geen directe (positieve) gevolgen
te hebben voor de logistiek in de Amsterdamse regio.
Op termijn zou zelfs de centrale positie die Nederland
nu heeft, meer naar het oosten van Europa kunnen
verschuiven (zoals Polen). Maar vooralsnog lijkt de
MRA een steeds sterkere aantrekkingskracht te hebben
op de vestiging van hoofdkantoor gerelateerde

warehouses’ ingericht die dit segment kunnen bedienen.

Datacenters
Datacenters vormen het hart van de digitaliseringstrend die in

van het investeringsvolume in de MRA en zowel in Lelystad als
op Schiphol worden campussen gerealiseerd om deze markt
optimaal en duurzaam te kunnen bedienen

Circulaire economie
Nu ook de Nederlandse overheid doelstellingen heeft gesteld
op het gebied van circulaire economie, ‘Nederland Circulair in
2050’ en alle AAA leden in meer of mindere mate actief bezig
zijn met dit onderwerp, zal AAA in 2017 de Amsterdamse
regio hier verder in positioneren als koploper. Iedere

De opkomst van e-commerce zal voor een grotere vraag en

gemeente binnen de MRA heeft mooie voorbeelden van

voor nieuwe businessmodellen zorgen zoals bij online retailer

initiatieven, projecten, bedrijven die innovatie, duurzaamheid

Amazon die zijn eigen vrachtvloot opzet (40 vliegtuigen).

en de principes van de circulaire economie uitdragen. Als

Hoe de MRA zich verder als e-commerce hub zal ontwikkelen

MRA willen wij onze koploperspositie behouden en daarom

hangt af van strategische keuzes van Schiphol en vernieuwing

ook bedrijven aantrekken die koploper zijn.

van douane handhavingsregels.

Life Sciences
De pharma markt binnen het life science cluster maakt
wereldwijd een sterke groei door. Sinds 2016 is er ook vanuit

•
•
•
•
•
•
•

€

waar de grootste groei zit. Datacenters vormen inmiddels 20%

E-commerce

Activiteit
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de luchthaven zijn of worden ‘temperature controlled

alle sectoren zichtbaar is. Wereldwijd is dit het FDI segment

Consolidaties binnen de logistieke sector vinden
plaats om de supply chains wereldwijd concurrerend
te houden en de kosten te minimaliseren. Wel is een
aantal partijen mede door het aantrekken van de
luchtvrachtvolumes weer bezig met het opschalen van
de capaciteit (uitbreidingen). Het is daarom essentieel
om het investor relations programma in 2017 te
verstevigen om gevoel te houden bij de markt en deze
partijen te faciliteren.

Budget out of pocket:
€ 51.350,-

Zowel op de luchthaven als op bedrijventerreinen rond

In 2012 heeft AAA de logistieke regiopropositie
ontwikkeld, die een goede basis vormt. Vanuit deze
basis, die jaarlijks geüpdatet wordt, scherpen we
ons verhaal aan naar de veranderingen die om ons
heen plaatsvinden. In 2016 zijn door de AAA leden
nieuwe logistieke thema’s benoemd die we in 2017
qua acquisitie zullen faciliteren, zoals life sciences,
datacenters, circulaire economie, ontwikkelingen
Lelystad Airport, de Floriade.

Doelstellingen

40 ID gesprekken

die voldoet aan de IATA CEIV pharma- certificeringseisen.

Logistieke regio
propositie

Logistiek Generiek

7 nieuwe vestigers

de luchthaven Schiphol een gesloten pharma supply chain

2 acquisitiereizen VS . (i.c.m. aerospace
& beurs CSCMP, NDL)
Bezoek Transport Logistics München
Beursbezoek Eye for Transport, 3PL Europe
Ontwikkeling ‘(digitale) logistieke kaart’
2 beursbezoeken binnen niche markten
Roadshow VS met data center propositie MRA
Bezoek World Circular Economy Forum

Planning
-

n.n.t.b.

-

Voorjaar 2017
Najaar 2017
Voorjaar 2017
n.n.t.b.
Voorjaar 2017
5 June 2017

Budget uren:
€ 142.950,-
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Activiteit
•
•
•
•
•
•

Beursbezoek MRO Americas, Orlando + organiseren seminar +
acquisitiereis Florida (+ bestuurder)
Beursdeelname (poster) Paris Airshow
Beursbezoek MRO Europe London
Beursbezoek n.n.t.b. (MRO Middle East of Asia)
Aanscherping aerospace propositie met focus op Lelystad Airport
Acquisitiereis V.S., samen met logistiek

Planning

Aerospace

-

25-27 april

Doelstellingen

-

19-25 juni
03-05 oktober
n.n.t.b.
Q2 2017
n.n.t.b.

€
4 nieuwe vestigers

25 ID gesprekken

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders & Marie-Jeannine Citroen
100 jaar geleden startte de luchtvaartindustrie in
Nederland met de ontwikkeling van de luchthaven
Schiphol, de groei van Fokker en een aantal jaren
later de oprichting van de KLM. In 2017 is de sector
aerospace nog steeds van groot belang voor
Nederland en de Metropoolregio Amsterdam.
Ongeveer 60% van alle aerospace activiteiten in
Nederland vindt plaats in de MRA (meer dan 80
internationale bedrijven). Het gaat hierbij om de
functies hoofdkantoor/marketing/sales (zoals Boeing,
Embraer, Mitsubishi Regional Jet), maintenance, repair
and overhaul (MRO, zoals KLM, Nayak), Logistiek
(Aviall, K+N) en training (CAE). In Nederland waren
in 2014 (er zijn geen recentere cijfers beschikbaar)
16.500 personen werkzaam in deze sector bij 120
bedrijven en genereerde deze sector 3,9 mld. omzet.
Binnen de MRA zijn minimaal 10.000 werknemers
actief in deze sector. De spillovers van deze sector
zijn groot: de aerospace sector creëert veel indirecte
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de logistiek.
De aerospace sector is net als de logistiek een relatieve
‘mature market’; dat wil zeggen er dienen zich niet
veelvuldig nieuwe partijen aan om zich te vestigen in
de regio. De relatie met de bestaande investeerders,
‘current investors’, is daarom essentieel. AAA heeft zich
afgelopen jaren bewezen door bestaande partijen te
faciliteren bij hun groei, verplaatsing binnen de regio
of het behouden in de regio, en zelfs Nederland.
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Budget out of pocket:
€ 35.000,-

Budget uren:
€ 52.200,-

Aandachtspunt in 2017 is de MRO markt in de regio.
Er is eerder geconstateerd dat het fysieke onderhoud
op Schiphol afneemt en dat een aantal bedrijven het
lastig heeft. Vanuit logistiek perspectief blijft Schiphol
echter aantrekkelijk (zoals het vervoer van motoren).
De MRO markt is daarentegen wel een groeimarkt; er
wordt verwacht dat de MRO sector in Europa met 2,3%
groeit (4,2% wereldwijd, grootste groei in Azië). Mede
door de lage olieprijzen wordt verwacht dat airlines
langer met oudere toestellen zullen doorvliegen,
dit versterkt de MRO markt. Door deze lage prijzen
maken airlines ook sinds lange tijd weer winst, naast
bovengenoemde wordt ook geïnvesteerd in nieuwe
toestellen, het vernieuwen van interieurs en het
verdichten van het aantal zitplaatsen.
Met de groei van nieuwe toestellen (B787, A350 neo’s)
groeit ook de behoefte aan dataopslag aanzienlijk.
Hier ligt een interessante koppeling met datacenters.
Verder zullen we in 2017 extra aandacht geven
aan de uitbreiding van Lelystad Airport in 2018.
Met de geplande uitbreiding zal Lelystad Airport,
naast leisure, meer ruimte kunnen bieden aan
vliegtuigonderhoudsbedrijven en zakenvluchten.
De afgelopen jaren hebben al enkele grote
onderhoudsbedrijven zich op Lelystad Airport
gevestigd.
Net als voorgaande jaren wordt nauw samengewerkt
met nationale partners zoals, NFIA, Netherlands
Aerospace Group (NAG), en acquisitie regiopartners
zoals Schiphol Real Estate en Lelystad.
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Begroting 2017
Inkomsten				

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 367.500
€ 140.000
€ 1.500

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 509.000

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen)
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie FFT’s etc.
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Vastgoedbeurzen
Totaal
Cluster development
Aerospace
Acquisitie
Investor relations
Logistiek
Acquisitie
Investor relations
Totaal
Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT
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€ 64.900
€ 20.600

€ 64.900
€ 20.600
€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

€ 10.200

€ 85.500

€ 95.700

€ 8.000
€ 3.000

€ 48.150
€ 7.500
€ 12.000

€ 56.150
€ 10.500
€ 12.000

€ 11.000

€ 67.650

€ 78.650

€ 8.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 5.000

€ 12.300
€ 6.000
€ 9.850

€ 20.300
€ 9.500
€ 14.850
€ 5.000

€ 21.500

€ 28.150

€ 49.650

€ 39.825
€ 12.375

€ 87.200

€ 124.150
€ 19.800

€ 195.300

€ 196.150

€ 282.500

€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

€ 35.000

€ 51.350

€ 86.350

€ 2.500

€ 2.500
€ 131.550

€ 377.450

€ 509.000
€0
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Platform en netwerk

Samenwerking regiopartners

Van en voor leden

Marketing en acquisitie logistiek

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
info@aaarea.nl
www.aaarea.nl

