Samenwerking regiopartners

Marketing & acquisitie

Jaarplan 2022
Logistiek & Aerospace

Platform & netwerk

Digitalisering

Life sciences

Voorwoord

Inhoud

We kijken terug op 2021 als het tweede jaar dat in het teken stond van de COVID-19-crisis.
Een jaar waarin we langzaam weer teruggingen naar het ‘oude normaal’, met in de tweede
helft van het jaar beurzen en de jaarlijkse studiereis (ingekort tot een dag).
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De crisis leerde ons het belang van de logistiek als de bloedsomloop van de samenleving en
de economie. Bedrijven hadden het drukker dan ooit te voren en nieuwe pieken werden
bereikt. De aerospace sector heeft, ondanks een stijging van het aantal vluchten, het nog
steeds zwaar.
In 2022 staan we niet alleen voor de uitdagingen van de pandemie. Zo wordt de schaarste
van grond in de Metropoolregio Amsterdam steeds groter. Waar dit in de Amsterdamse en
Schipholregio al langer speelt, is dit sinds 2021 ook aan de orde in de Provincie Flevoland.
Ook daar wordt een pas op de plaats gemaakt met grote XXL-logistiek. Het energievraagstuk is op een hoogtepunt gekomen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Keer op keer
komen nieuwe gebieden op rood te staan en is er geen stroomcapaciteit beschikbaar voor
nieuwe en soms zelfs bestaande bedrijven. Verder is in alle sectoren de vraag naar personeel
hoog, maar het aanbod laag. Dit brengt een remmend effect voor veel bedrijven met zich
mee. Wat de internationale klimaattop in Glasgow in november 2021 liet zien is dat de
klimaatdoelstellingen binnen de politiek steeds meer prioriteit krijgen. Zo blijkt uit het
akkoord op het Nederlandse voorstel voor de verplichting van uitstootvrije nieuwe
vrachtwagens vanaf 2040.
Twee belangrijke pijlers waar AAA zich, samen met Amsterdam Logistics, het komende jaar
op gaat richten zijn de digitalisering en verduurzaming van de logistiek. Door in te zetten op
onder andere Connected Transport Corridors, robotisering en kunstmatige intelligentie kan
de sector grip houden op de uitdagingen van zowel vandaag als morgen. Dit bleek onder
andere uit het onderzoek ‘Digitalisering in de Logistiek’ dat AAA 2021 heeft uitgevoerd.
Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is cruciaal om de duurzame economische concurrentiepositie te versterken.

		

Het is niet alleen essentieel om goed samen te werken met de bedrijven die inmiddels
gevestigd zijn in de Metropoolregio Amsterdam. We moeten met elkaar goed kijken naar
de bedrijven die zich hier willen vestigen. Welke bedrijven voegen waarde toe aan de
ecosystemen die zich hier al bevinden en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen? De verschuiving in focus van volume naar toegevoegde waarde heeft zich een
aantal jaren geleden ingezet en zal de komende jaren steeds belangrijker worden in het werk
van AAA.
Ik wil u bedanken voor uw inzet van het afgelopen jaar. We deden een beroep op uw
flexibiliteit, bijvoorbeeld t.a.v. hybride bijeenkomsten of de studiereis in eigen land.
Wij kijken uit naar 2022 waarin de focus ligt op digitalisering en verduurzaming van de
logistiek en de samenwerkingen binnen deze onderwerpen. Wij kijken uit naar fysieke
netwerkbijeenkomsten met de AAA-leden en internationale beurzen met samenwerkingspartners. Zodat we ook in 2022 nieuwe, innovatieve bedrijven aan kunnen trekken voor
de Metropoolregio Amsterdam.
Jan de Reus
Gedeputeerde van de Provincie Flevoland
Voorzitter Dagelijks Bestuur AAA
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Beoogde
resultaten
2022
Bestuur & Organisatie
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
met een focus op digitale communicatie.
• Toetreding 2 nieuwe leden.
• Behoud huidige leden.

Marketing & Acquisitie
• Aantrekken van 12 nieuwe vestigers en/of uitbreidingen
bestaande vestigers.
• 65 Investor Relations gesprekken (bedrijfsbezoeken).
• Aantrekken van 15 leads.
• Market intelligence met regiopartners.
• Diensten van alle leden in MRA-propositie.
• Verzilveren leads.

Platform & Netwerk
• 5 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (incl. Algemene
Leden Vergaderingen).
• Studiereis.
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Profiel AAA
Missie

Team AAA

Onze missie is het duurzaam versterken van de
concurrentiepositie van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats voor fysieke
en digitale logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid. Dit doen wij door middel van
internationale marketing en acquisitie, en
investor development samen met publieke en
private leden en het bieden van een netwerkfunctie
voor deze leden. Het is ons streven innovatieve
en duurzame bedrijven aan te trekken voor de
regio in samenwerking met nationale en regionale
acquisitiepartners.

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

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

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

• Jozien van der Wal
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 netwerkfunctie van AAA staat in dienst van
de marketing en acquisitie.

• Aantrekken 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.
van marktkennis en organiseren van
• Leveren

betrokkenheid van marktpartijen bij
doorontwikkeling van de propositie van de
MRA per geselecteerd cluster.
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Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

AAA leden zijn publieke en private partijen met een langdurig (indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien
van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of internationale investeringen in de Metropoolregio
Amsterdam. Leden dienen een toegevoegde waarde te leveren in de AAA-samenwerking middels
bijvoorbeeld een internationaal netwerk en/of aanvulling op het AAA ‘product’. Bij potentiële private
leden wordt er in het bestuur afgewogen of de organisatie voldoende lange termijn perspectief
heeft en bereid is te investeren in het netwerk van AAA.

AAA biedt haar leden:

Relatie SADC en AAA

•	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: de in vorm van nieuwe
klanten, leads en/of concrete concept- en
productontwikkelingskansen.
•	AAA vraagt een actieve en inhoudelijke rol van haar
leden in het AAA netwerk en een voldoende lange
termijn perspectief om een optimaal resultaat te
behalen.

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regiopartijen 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.
Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris de
capaciteit en basisfinanciering levert voor het bureau
AAA. Diverse SADC-medewerkers verlenen (betaalde)
diensten voor AAA. In 2022 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 2022.

Lidmaatschaps
categorieën:

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?

Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500

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.
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Associate members

Logistic members

Samenwerkingspartners
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2022 worden twee vergaderingen
gehouden:
20 april: vaststelling jaarverslag 2021 (incl. jaarrekening)
30 november: vaststelling jaarplan 2023 (incl. begroting)

AAA
Netwerkbijeenkomsten:
AAAfternoons en AAA diners
In 2022 organiseert AAA vijf themabijeenkomsten. Een
deel van deze bijeenkomsten kan in de vorm van een
diner worden opgezet. Wij hebben gemerkt dat met
kwalitatieve, kleinschalige diners inhoudelijker goed
gesproken kan worden over regionale ontwikkelingen.
Niet ieder thema is even relevant voor alle leden,
maar wij vragen u als actief lid van AAA minstens twee
bijeenkomsten bij te wonen. Als u een onderwerp
heeft wat u graag wilt bespreken, dan horen wij dit
uiteraard graag!

Bestuursvergaderingen
Data 2022:
9 maart
7 september
2 november

AAA Jaarplan 2022
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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
Jan de Reus
(Provincie Flevoland)

Secretaris	
Eva Klein Schiphorst
(Directeur SADC)

Penningmeester
Jeroen Lotze
(Havenbedrijf Amsterdam)

Bestuurslid	
Sheila Hicks
(Schiphol Commercial)

Bestuurslid
Peter de Kruijk
(amsterdam inbusiness)

Bestuurslid
Mart Pfeiffer
(Rabobank)

Bestuurslid
Marja Ruigrok
(Gemeente Haarlemmermeer)
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Werkgebied AAA
Regiokaart Amsterdam Metropolitan Area

fill_fout

fill_fout

fill_fout

fill_fout

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 2022
Het jaar 2022 wordt het jaar van herstel. In 2021 is het
economisch herstel ingezet, op een veel hoger niveau
dan eind 2020 werd verwacht. De uitrol van vaccinaties
zorgt voor een wereldwijde splitsing: landen die uit
kunnen kijken naar het ‘oude normaal’ en landen die
nog steeds te maken krijgen met oplopende
besmettingen en sterftecijfers. De verwachte
wereldwijde economische groei in 2022 is 4,9% en in
Europa 4,3% (IMF, 2021). Net als in 2020 is de impact
van de COVID-19-crisis op Foreign Direct Investments
(FDI) hoog. De verwachting is dat het dieptepunt (50%
lager dan het niveau in 2019) wordt bereikt in 2021,
waarna een herstel van ca. 10 tot 15% optreed
(UNCTAD, World Investment Report 2021). Volgens de
projecties van het UNCTAD stijgt FDI in 2022 met 15
tot 20% door. In het meest gunstige geval komt de
wereldwijde FDI in 2022 weer op het niveau van 2019.
Ondanks de positieve economische projecties voor
2022, blijven er veel onzekerheden. Zo gaat de uitrol
van vaccinatieprogramma’s wereldwijd gestaag verder,
maar blijft het virus evolueren. De deltavariant laat in
de tweede helft van 2021 zien dat de strijd nog niet is
gestreden, zo kondigde Letland eind oktober 2021
weer een lockdown aan. Deze onzekerheden hebben
met name betrekking op de reiskalender en
evenementen van AAA, afhankelijk van beleid en
reisrestricties. Het is mogelijk dat beurzen vanwege
reisrestricties niet toegankelijk zijn of hybride worden
georganiseerd.

Logistiek als bloedsomloop
De COVID-19-crisis liet zien dat de logistiek de
bloedsomloop van de maatschappij is, en de sector
werd al snel aangemerkt als vitaal. In het algemeen
heeft de logistieke sector financieel goed gepresteerd.
De crisis heeft er wel voor gezorgd dat de wereldwijde
logistieke ketens op hun kop zijn gezet. Dit als gevolg
van lockdowns, de enorme groei van e-commerce,
tekorten aan personeel, fors lagere luchtvracht
capaciteit, tekort aan zeevrachtcontainers op de juiste
plek en de in het Suezkanaal gestrande Ever Given.
Import- en exportkosten zijn hierdoor meerdere malen

over de kop gegaan. Verwacht wordt dat deze
onbalans (met hoge prijzen, tekorten (aan bijvoorbeeld
onderdelen, zoals chips) en lange levertijden) nog
aanhoudt tot en met 2022 (Forbes, 2021). Dit betekent
ook dat veel grote verladers hun ‘in- en outbound
supply chains’ zullen herzien. Signalen wijzen er al op
dat bepaalde productieprocessen vanuit Azië naar
Europa worden gehaald.

Uitdagingen in de Metropoolregio
Amsterdam
Groeiende congestie, emissies en ‘verdozing’ zetten
de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk.
Gemeten in toenemend goederenvervoer,
concurrentiekracht en distributiecentra staat
Nederland als internationale gateway op de kaart.
Maar om deze concurrentiepositie te behouden
moeten bij investeringskeuzes de toegevoegde
waarde van logistiek boven het vrachtvolume worden
geplaatst. Daarnaast speelt schaarste een grote rol in
de Metropoolregio Amsterdam, op verschillende
niveaus. Zo nemen de mogelijkheden voor greenfield
ontwikkelingen elk jaar af door een schaarste aan
grond, is het voor sommige bedrijven niet meer
mogelijk transportcapaciteit op het energienet te
krijgen en is de vraag naar personeel hoog, maar het
aanbod laag. Dit zijn problemen die voor alle sectoren
en bedrijfsgroottes gelden.

Database analyse en investor relations
Het jaar 2021 liet het belang van database analyses en
investor relations zien. Waar goede voorbereiding
cruciaal is voor het bezoeken van (online) beurzen
helpt database analyse ook bij het actief acquireren
buiten deze evenementen om. Ook in 2022 zal
database analyse gebruikt worden bij acquisitie op de
hieronder genoemde strategische uitgangspunten.
In een snel veranderende en onvoorspelbare markt als
tijdens de COVID-19-crisis is het belang van investor
relations gesprekken nogmaals aangetoond. De
marktinformatie uit deze gesprekken is niet alleen
cruciaal voor het behoud van bestaande vestigers,
maar ook voor het aantrekken van nieuwe vestigers.

De nieuwe logistiek gaat over duurzaamheid en
weerbaarheid, met een andere kostenverdeling op
korte termijn en behoud van waardevolle concurrentie
kracht op de lange termijn. Logistiek als onderdeel van
regionale planvorming en gebiedsontwikkeling.
De prioriteit moet liggen bij het creëren van hoog
waardige banen, bijvoorbeeld het (re)organiseren of
digitaliseren van ketens of logistieke activiteiten die
verweven zijn met de maakindustrie en dienstensector.
Door de fors gegroeide e-commerce sector neemt ook
de druk toe in MRA om slimme en schone concepten
voor stadsdistributie en last-mile oplossingen te
realiseren.
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In 2022 staan de onderstaande strategische uitgangspunten centraal:
1. Verdere integratie activiteiten
Amsterdam Logistics Programma
en Amsterdam Airport Area
In 2021 is de samenwerking tussen AAA en
Amsterdam Logistics nog meer versterkt, onder
andere door het verbinden van de gezamelijke
netwerken, het aanjagen van projecten en het
delen van marktinformatie. Daarnaast is het
onderzoek ‘Digitalisering in de Logistiek’ door AAA
uitgevoerd in 2021. De aanbevelingen uit dit
onderzoek worden uitgewerkt in samenwerking
met Amsterdam Logistics. Hierin wordt met name
gekeken hoe marktpartijen beter kunnen worden
aangesloten op het programma en de projecten
van het ALP. Dit krijgt een vervolg in 2022.
Verder wordt gezamenlijk in kaart gebracht welke
initiatieven er rondom duurzame logistiek in de
MRA lopen. Naast digitalisering wordt namelijk
ingezet op andere technische innovaties, zoals
zuinige voertuigen, alternatieve brandstoffen (zoals
waterstof), duurzaam vastgoed. Port of Amsterdam
en Amsterdam Airport Schiphol zijn hier
bijvoorbeeld mee bezig.

2. Digitalisering in de logistiek
D
 e COVID-19-crisis heeft bestaande uitdagingen
binnen wereldwijde supply chains blootgelegd en
veel van het vermogen van bedrijven gevraagd om
in te kunnen spelen op de fluctuaties in vraag en
aanbod. De schaal en het tempo van de
veranderingen was ongekend, zo namen de online
bestellingen van supermarkten in de eerste 10
weken van de lockdown meer toe dan in de
voorgaande 10 jaar (EY, 2021). Sindsdien is de
supply chain een prioriteit geworden bij veel
bedrijven en is er een golf van investeringen in
technologie op gang gebracht. De digitale transitie
is bij veel bedrijven in een stroomversnelling
gekomen. Waar eerder traditionele systemen als
Transport Magagement Systemen en Warehouse
Management systemen werden gebruikt, zien we
nu een transitie naar cloud-technologie,
kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.
McKinsey & Company verwacht dat digitale
technologieën de kern zullen vormen van de
nieuwe norm. Hierdoor kunnen bedrijven beter
inspelen op behoeftes van klanten en wordt de
wendbaarheid en het reactievermogen van
operaties verbeterd zonder de kosten te verhogen.

Zoals hierboven genoemd is er in 2021 het
onderzoek ‘Digitalisering in de Logistiek’
uitgevoerd. Vanuit dit onderzoek zijn diverse
aanbevelingen gekomen om de Metropoolregio
Amsterdam op de kaart te zetten als ‘Home of the
Digital Supply Chain’ en het bestaande ecosysteem
in de Metropoolregio te versterken.

3. Kansen Life Sciences & Health (LSH)
vanuit logistiek perspectief
De COVID-19-crisis laat nog maar eens zien: de
beschikbaarheid van medische producten is
essentieel en daarbij is de logistiek van groot
belang. De MRA heeft hierin een belangrijke rol,
o.a. op het gebied van distributie van vaccins.
Het succes van de sector Life Sciences in de MRA
wordt mede ingegeven door de samenwerking
tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid.
De opslag en het vervoer van LSH-producten is
wereldwijd toegenomen en deze ontwikkeling zet
zich door. Afgelopen jaren hebben we gezien dat
veel logistiek dienstverleners hebben geïnvesteerd
in kostbare faciliteiten ten behoeve van de ‘cold
supply chain’. Daarnaast is zelfs een tweetal
productiebedrijven nabij Schiphol neergestreken.
Het vestigingsmilieu van LSH is gelijktijdig versterkt
met de komst van het European Medicines Agency
(EMA) en de profilering van Schiphol’s Pharma
Gateway Amsterdam. Tegelijkertijd is de beperkte
stroomcapaciteit in de regio een grote bedreiging
voor nieuw te vestigen bedrijven. De cold supply
chain vraagt bovengemiddeld veel energie.
AAA richt zich op de LSH sector vooral vanuit
logistiek perspectief waar stromen hoogwaardig en
tijdkritisch zijn. We zien de afgelopen jaren een
groei een groei van vestigers in deze niche. Na het
succes van het onderzoek ‘Digitalisering in de
Logistiek’, start AAA in 2022 met een onderzoek
‘Ecosysteem Life Sciences & Health Logistiek’. In
dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van het
AAA ecosysteem in de Life Sciences en Health
logistiek met bijzondere aandacht voor
toegevoegde waarde-activiteiten als R&D,
laboratoriumwerkzaamheden, packaging en (lichte)
productie.
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4. Inzet op innovaties in ecosystemen
D
 e COVID-19-crisis is een game changer geweest
op het gebied van technologie en innovatie. De
adoptie van nieuwe systemen, technologieën en
werkwijzes is razendsnel gegaan. Ook op het
gebied van de drie clusters van AAA, logistiek,
aerospace en datacenters, hebben innovaties
elkaar in hoog tempo opgevolgd. Naast dat deze
innovaties voor efficiëntie en kostenbesparing
zorgen, hebben ze ook invloed op de
duurzaamheid. Zo kan door real-time tracking van
een pakketje niet alleen inzicht worden gegeven in
actuele levertijden en vertragingen, maar kan ook
in de gaten worden gehouden wat de precieze
CO2 uitstoot is. Ook op gebouwniveau zijn deze
innovaties te zien, met bijvoorbeeld het gebruik
van robots en focus op energiebesparing en
-beheersing. De data die gegenereerd en
geanalyseerd wordt door bedrijven is curciaal voor
zowel kostenoptimalisatie, efficiëntie als
duurzaamheid.
Onze clusterindeling van bedrijven is een
segmentatie van het totale (complexe) bedrijven
ecosysteem. Uiteraard zijn er veel onderlinge
relaties tussen de bedrijven uit de diverse sectoren.
Voor succesvolle innovatie is juist ook interactie
gewenst tussen de diverse sectoren in een
ecosysteem. Veel innovaties ontstaan vanuit
crossovers tussen sectoren die vanuit een
gezamenlijk initiatief iets nieuws creëren. Een
overzicht van zo’n ecosysteem geeft inzicht in de
innovatie binnen zo’n cluster en biedt handvatten
om gerichter te acquireren.
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Clusters &
activiteiten
Clustercoördinatie:
Joep Schroeders & Olav Steffers
AAA richt zich binnen het cluster logistiek in 2022
op de volgende thema’s welke afgeleid zijn van de
strategische hoofdpunten:
Digitalisering: Amsterdam Area: Home of the
Digital Supply Chain
Promoot de Metropoolregio Amsterdam als ‘Home
of the Digital Supply Chain’. Dat is één van de
conclusies uit het onderzoek naar digitalisering in
de logistiek in 2021. Het onderzoek biedt een aantal
concrete aanbevelingen waar inmiddels een start
mee is gemaakt en in 2022 wordt vervolgd. Een
aantal hiervan wordt uitgewerkt in samenwerking
met Amsterdam Logistics. De voornaamste is het
aantrekken van nieuwe bedrijven binnen het digitale
logistieke ecosysteem. Is samenwerking met NFIA
en NDL worden nieuwe partijen geïdentificeerd en
benaderd. De beurs Manifest in Las Vegas in januari is
een startpunt voor de acquisitieactiviteiten.

In 2022:
>B
 reidt AAA het netwerk met deze partijen uit
middels IR gesprekken (10 stuks);
>O
 rganiseert AAA een AAAfternoon met dit thema.
>B
 enadert AAA proactief nieuwe partijen, i.s.m.
partners zoals NFIA, voorafgaand aan een
acquisitiereis en/of beursbezoek.
Verduurzaming binnen het logistieke
bedrijvenecosysteem in de MRA
De klimaatdoelstellingen van Parijs stellen de logistieke
sector voor een grote opgave: in 2050 moeten transport
en logistiek minstens een factor-6 efficiënter worden
(TNO, 2021). Het onderzoek naar digitalisering in
de logistiek laat zien dat door het optimaliseren van
supply chains gestuurd kan worden op Co2-reductie.
Naast digitalisering moet ook ingezet worden op
andere technische innovaties, zoals zuinige voertuigen,
alternatieve brandstoffen (zoals waterstof), duurzaam
vastgoed. Veel initiatieven hieromtrent, publiek en
privaat, vinden plaats in de Metropoolregio Amsterdam.

Logistiek Generiek & niche markten
Doelstellingen:

€
10 nieuwe vestigers

50 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 33.715,-
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Onze regio biedt een heel goed vestigingsklimaat
voor bedrijven waarvan het business model “zero
emission” en/of “zero waste” het uitgangspunt is. De
logistieke infrastructuur, kennis en expertise maar ook
het vestigingsklimaat van de MRA spelen voor deze
bedrijven een belangrijke rol. Het snijvlak van logistiek
en zero emission en/of zero waste kan zo in belangrijke
mate bijdragen aan een toekomstbestendige regio.
AAA en Amsterdam Logistics gezamenlijk een
onderzoek om de initiatieven in kaart te brengen. Hierin
wordt ook de nieuwe acquisiteur cleantech & renewable
energy van amsterdam inbusiness betrokken.
In 2022:
> Voert AAA i.s.m. Amsterdam Logistics een onderzoek
uit naar verduurzaming binnen het logistieke
bedrijvenecosysteem in de MRA;
> Breidt AAA het netwerk met deze partijen uit middels
IR gesprekken (10 stuks);
> Maakt AAA een update van de logistieke propositie
met dit thema;
> Organiseert AAA een AAAfternoon met dit thema.
Life Sciences & Health logistiek
De COVID-19-crisis laat zien dat de beschikbaarheid
van medische producten essentieel is en daarbij is de
logistiek van groot belang. De opslag en het vervoer
van deze producten is wereldwijd toegenomen en
deze ontwikkeling zet zich door. Afgelopen jaren
hebben we gezien dat veel logistieke partijen hebben
geïnvesteerd in faciliteiten ten behoeve van de
‘cold supply chain’. Het vestigingsmilieu van LSH is
gelijktijdig versterkt met de komst van het European
Medicines Agency (EMA) en de profilering van
Schiphol’s Pharma Gateway Amsterdam. AAA blijft zich
richten op de LSH sector vanuit logistiek perspectief
waar stromen hoogwaardig en tijdkritisch zijn.
In 2022:
>B
 rengt AAA het gehele LSH logistieke ecosysteem
in de MRA in kaart middels database- analyses en
een onderzoek ‘Ecosysteem Life Sciences & Health
Logistiek’.
>B
 reidt AAA het netwerk met deze partijen uit
middels IR gesprekken (10 stuks);
>M
 aakt AAA een update van de LSH logistieke
propositie;
> Organiseert AAA een AAAfternoon met dit thema.
>B
 enadert AAA proactief nieuwe partijen, i.s.m.
partners zoals NFIA, voorafgaand aan een
acquisitiereis en/of beursbezoek.

E-commerce en stadsdistributie
De enorme groei van e-commerce en stadsdistributie
draagt bij aan de logistieke uitdagingen van de MRA.
Met name binnen de stad Amsterdam zijn er veel
initiatieven rondom dit thema, waaronder 020logistiek.
Vanuit Amsterdam Logistics vindt er kennisuitwisseling
plaats, en samen met AAA wordt dit in 2022
geïntensiveerd.
In 2022:
>B
 rengt AAA het gehele e-commerce ecosysteem in
de MRA in kaart middels database- analyses;
>B
 reidt AAA het netwerk met deze partijen uit
middels IR gesprekken (10 stuks);
> Organiseert AAA een AAAfternoon met dit thema.
Data centers
In Amsterdam en de Haarlemmermeer is data
centerbeleid vastgesteld en is via een paraplu
bestemmingsplan een aantal duurzame restricties
van kracht voor de realisatie van nieuwe data centers.
Ingezet wordt op een beperkt aantal locaties voor de
komende jaren waar data centers zich nog kunnen
vestigen. Afgelopen jaar heeft AAA ook meegewerkt
aan de datacenter strategie van de provincie NoordHolland. Deze strategie wordt afgerond in 2022.
Insteek is om het data centerbeleid MRA breed toe te
passen i.p.v. alleen in Haarlemmermeer en Amsterdam.
Naast de last die de sector heeft van de naweeën van
de stop op omgevingsvergunningen in 2019 en 2020
is er op een aantal plekken in de MRA een beperkte
transportcapaciteit van de stroom. Dit betekent
dat bedrijven niet hun gewenste stroomaanvraag
gehonoreerd krijgen. Zeker voor data centers is het
onmogelijk om zonder stroom hun business op te
zetten. Op de locaties in de MRA die nog wel stroom
beschikbaar hebben ontstond afgelopen jaar de
maatschappelijk discussie over nut en noodzaak van
de data centers. Vanuit AAA volgen we deze discussie
en vooral de keuzes van de MRA. We zien echter ook
dat meer en meer sectoren digitaliseren en gebruik
maken van efficiëntere data opslag waarbij een deel
van de applicaties naar de Cloud gaat. Om deze reden
blijven we inzetten op deze groeisector maar zetten we
met partners in op duurzame oplossingen voor de data
centers.
AAA richt zich in 2022 meer op het ecosysteem
van de data centers zoals initiatieven van Smart
City Amsterdam. De digitale infrastructuur van de
data centers maakt vele IT gerateerde oplossingen

AAA Jaarplan 2022 • Speerpunten Clusters & activiteiten			

pagina 19

mogelijk in de MRA en AAA wil haar netwerk hier
samen met partners graag voor inzetten. In 2022
werken wij samen met de Sustainable Digital
Infrastructure Alliance (SDIA) aan een roadmap om
duurzaamheid systematisch verankeren in de hele
sector. Met deze roadmap kan elke industriële speler
verbinding maken, benchmarken en duurzaamheid
leveren binnen zijn segment van de waardeketen
van digitale infrastructuur. Door middel van het
universele rapportageregime en het door de industrie
geleide actieplan, is de roadmap tegelijkertijd het
rapportagevehikel en het samenwerkingsvehikel dat
ervoor zal zorgen dat we tegen 2030 een duurzame
digitale infrastructuur bereiken.

In 2022:
> Ontwikkelt AAA i.s.m. SDIA een roadmap voor
duurzame verankering van de sector.
> Voert AAA 10 gesprekken met gevestigde bedrijven,
vooral uit de Enterprise markt.
> Benadert AAA pro actief profielen van het
ecosysteem middels database analyses
> Organiseert AAA een AAAfternoon over het
ecostysteem van data centers
> Promoot AAA actief de nieuwe connectiviteitshub
in de regio Flevoland
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Activiteit
•
•
•
•
•
•
•
•

Beurs tech-logistiek Manifest, Las Vegas
Acquisitiereis (fysiek of digitaal)
Kickstart 2022 Europe Amsterdam
Host & stand Home Delivery Amsterdam
CSCMP, Nashville, Verenigde Staten
(NDL ledenreis, onder voorbehoud)
China International Logistics Fair Shenzhen
(CILF) i.s.m. NDL & NFIA (onder voorbehoud)
2 beursbezoeken binnen nichemarkt
Update NFIA kantoren digitaal

Planning
-

25 - 27 januari
Voorjaar
24 - 25 januari
22 - 23 juni
18 - 21 september

- 22 - 24 september
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Aerospace
Doelstellingen:

€
2 nieuwe vestigers

15 ID gesprekken

Clustercoördinatie:
Joep Schroeders & Jozien van der Wal
De sector aerospace is hard geraakt door de
COVID-19-crisis. Wereldwijd zijn de vloten van
luchtvaartmaatschappen ingekrompen en staat een
deel hiervan nog steeds stil. Het gaat dan met name
om het intercontinentale vliegverkeer. Het herstel
dat in 2021 is opgetreden gaat langzaam. Verwacht
wordt dat het nog zeker een aantal jaren duurt eer de
sector weer op het niveau is van 2019 (oliverwyman.
com, 2021). De MRO-sector zelfs nog langer. De voor
de Amsterdamse regio zo belangrijke MRO-sector,
en hieraan gerelateerde logistiek, is hierdoor hard
geraakt. AAA blijft zich inzetten voor deze ‘current
investors’. De verwachting is dat de buitenlandse
investeringen uit deze sector de komende tijd zeer
gering blijven.

Budget out of pocket:
€ 18.970,-

Budget uren:
€ 47.300,-

Samen met de Invest in Holland-partners (met
BOM, IQ en AAA voorop) profileert Nederland zich
vanaf 2022 op het gebied van duurzame luchtvaart.
Deze nationale propositie wordt begin 2022 herijkt.
Pro-actieve acquisitie wordt binnen deze sector
gezamenlijk opgezet.
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 (gemeente en
airport).
In 2021:
> Faciliteert AAA partijen middels IR gesprekken (20
stuks);
> Benadert AAA proactief nieuwe partijen, i.s.m.
partners zoals NFIA, voorafgaand aan een
acquisitiereis en/of beursbezoek.

Tegelijkertijd vindt er in de sector een snellere transitie
plaats op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
De sector is het meer dan ooit eens over de stappen
die moeten worden gezet (Clean Skies for Tomorrow
Coalition, WEF). Nederland is hierin een koploper, met
publiek-private initiatieven, onder andere genoemd
in de Luchtvaartnota 2020-2050. Het gaat dan om
inititiatieven op het gebied van duurzame brandstoffen
(bio-fuel, waterstof), elektrisch vliegen, elektrificatie van
luchthavenmaterieel, en digitalisering van processen
rondom vliegtuigonderhoud.
Daarnaast ontwikkelt de markt rondom Urban Air
Mobilty (UAM) en drones zich gestaag en biedt
Nederland hiervoor innovaties en testmogelijkheden.
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Beursbezoek MRO Americas, Dallas i.c.m. acquisitiereis
(onder voorbehoud)
Beursdeelname ILA, Berlijn
Beursbezoek MRO Europe, Londen
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- 22 - 25 juni
- 20 - 21 oktober
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Begroting 2022
Inkomsten				

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 327.500
€ 140.000
€0

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 467.500

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat
Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie algemeen
Marketingcommunicatie
Database marketing
Corporate communicatie
Totaal
Cluster development
Aerospace
Acquisitie
Investor relations
Logistics
Acquisitie
Investor relations
Totaal
Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT
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€ 58.975
€ 3.250
€ 18.175

€ 58.975
€ 3.250
€ 18.175
€ 2.315
€ 4.200
€ 1.500
€ 500

€ 8.515

€ 80.400

€ 88.915

€ 5.500

€ 61.475
€ 18.000

€ 66.975
€ 18.000

€ 5.500

€ 79.475

€ 84.975

€ 3.400
€ 15.000
€ 1.700

€ 27.500
€ 3.600
€ 6.300
€ 5.200

€ 27.500
€ 7.000
€ 21.300
€ 6.900

€ 20.100

€ 42.600

€ 62.700

€ 29.150
€ 18.150

€ 66.270

€ 100.825
€ 29.100

€ 163.640

€ 177.225

€ 229.910

€ 2.315
€ 4.200
€ 1.500
€ 500

€ 18.970

€ 33.715

€ 52.685

€ 1.000

€ 1.000
€ 87.800

€ 379.700

€ 467.500
€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

