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De ambitie die AAA voor ogen heeft is om als Metropoolregio Amsterdam een
duurzame positie te krijgen en te behouden in de top 5 van Europese vestigingsplaatsen voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid.
In 2011 zijn we als regio weer een stap verder gekomen om deze ambitie te behalen.
Ambitie: een duurzame
positie in de top 5 van
Europese vestigingsplaatsen
voor luchthaven- en logistiek
gerelateerde internationale
bedrijvigheid.

Zo is er in 2011 besloten om de clusterprogramma’s Perishables, High-tech, Life
Sciences en Fashion onder te brengen binnen het logistieke cluster om meer
efficiëntie en slagkracht te creëren en beter aan te sluiten bij het programma van de
Amsterdam Economic Board (AEB). Daarnaast is AAA aangewezen als uitvoeringsorganisatie van het project ‘Marketing Smart Logistics Amsterdam’ met als doel het
organiseren van marktkennis en marktbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de propositie van de MRA als ‘smart logistics hub’, het internationaal vermarkten van deze
propositie en het aantrekken van nieuwe internationale logistieke bedrijvigheid, om
zo een internationale toppositie te verkrijgen voor het logistieke cluster in de MRA.
In 2011 is AAA actief betrokken geweest bij 8 nieuwe investeringsprojecten binnen
de clusters aerospace en logistiek. Ondanks het geringe aantal nieuwe logistiek
gerelateerde vestigers, mede door de terugval van de luchtvrachtstromen na de
zomer 2011, de economische crisis en het negatieve Euro-imago, zijn er ook positieve
ontwikkelingen. Een aantal forwarders is uitgebreid in AAA, zoals Aramex, Menlo,
UTI en IJSGlobal. Tevens zijn er enkele projecten gegenereerd van nieuwe potentiele
logistieke investeerders, waarvan wordt verwacht dat ze in 2012 een vestiging in
AAA zullen openen. Om nieuwe vraag voor de toekomst te stimuleren wordt door
AAA met de regiopartners o.a. aan een logistieke BICK (Brazilië, India, China en
Korea) -strategie gewerkt die in 2012 geïmplementeerd wordt.

Clusterstrategie

Bovendien was 2011 een jaar waarin veranderingen centraal stonden, zowel op
organisatorisch niveau als strategisch niveau om als AAA goed te blijven aansluiten
bij de omgeving. Zo is er toegewerkt naar een nieuwe lidmaatschapsstructuur, een
nieuwe huisstijl en als basis voor de komende 4 jaar, het beleidsplan 2012-2015.
Arthur van Dijk
Voorzitter AAA
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Leden
In 2011 waren de volgende organisaties aangesloten bij de vereniging AAA:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

AAA Jaarverslag 2011					
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SADC
Schiphol Real Estate
Gemeente Amsterdam
Haven Amsterdam
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Provincie Noord-Holland
ING Real Estate

AAA Jaarverslag 2011		

•• ABN AMRO
•• AM Real Estate Development /
IPMMC
•• Dura Vermeer
•• MAB Development
•• Delta Development Group
•• OMALA
•• Rabobank
•• Prologis

Leden			

Vertrekkend lid met ingang van 2012:
•• ING Real Estate
Nieuwe leden met ingang van 2012:
•• Forward Business Parks
•• Green Park Aalsmeer
•• SEGRO
•• Kamer van Koophandel Amsterdam
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Profiel AAA
De vereniging AAA werkt namens en met markt en
overheid aan de versterking van de concurrentiekracht van
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats
voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid. Dit gebeurt door middel van het organiseren
van een platform voor afstemming over de ruimtelijkeconomische propositie van de regio en het uitvoeren
van gezamenlijke internationale marketing-, promotie-, en
acquisitieactiviteiten. Deze twee functies zijn vertaald in de
volgende doelstellingen:

Werkgebied AAA

Doelstellingen: de 4V’s

Beleid- en
kennisagenda

Platform- en netwerkfunctie
• Vaststellen: in samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de MRA als
vestigingslocatie voor luchthaven- en logistiek gerelateerde
internationale bedrijvigheid.
• Verbeteren: leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij doorontwikkeling van
de propositie van de MRA.

Marketing- en acquisitiefunctie
• Vertellen: 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.
• Verzilveren: aantrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in samenwerking met
nationale (Netherlands Foreign Investment Agency) en
regionale acquisitiepartners (amsterdam inbusiness, Haven
Amsterdam, Schiphol e.a.).

AAA Jaarverslag 2011		
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Ontwikkeling
& innovatie
MRA als
vestigingslocatie

Investor
Development
(‘markt organiseren’)

Verhaal verbeteren

Afstemming /
samenwerking:

Product- en
conceptontwikkeling

(Publiek-privaat platform)
Verhaal vastellen

(concrete projecten, innovaties,

Internationale
marketing
& acquisitie

productontwikkeling)

(investeringsbevordering)

Verhaal vertellen en verzilveren

Aanbod

AAA Jaarverslag 2011		

Versterking
concurrentie
- kracht
werklocaties
in MRA

Vraag (markt)

Profiel AAA			
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Totaaloverzicht activiteiten
Marketing & Acquisitie

Strategische
speerpunten

Vastgoedbeurzen

Marketingcommunicatie

Corporate communicatie

Studiereis 2011

MIPIM (Cannes, 8-11 maart)

•• Engelstalige nieuwsbrief ‘AAA Matters’ (6 Matters)
•• Start gemaakt met vernieuwing AAA huisstijl

•• Nieuwsbrief voor leden en stakeholders ‘AAA Update’

• Bestemming: Parijs (18-20 mei 2011)
• Delegatie: 31 (AAA Leden en regiopartners)
• Delegatieleider: Arthur van Dijk, wethouder Schiphol,

•• Internationaal symposium met Barcelona, Hamburg,
Manchester, OECD en Financial Times

•• Holland netwerkborrel
•• Holland stand ‘Gateway Netherlands’
•• AAA netwerklunch
Expo Real (München, 4-6 okt)
•• ‘Amsterdam Metropolitan Area’ paviljoen
•• 2 presentaties ‘Logistieke West-As’
•• Inventarisatie beursstrategie
Corenet (Parijs, 18-20 sept)
•• Congres bezoek

2011
Voor 2011 waren de volgende speerpunten geformuleerd:

Vergroten marktfocus

•

Versterken (inhoudelijke) platformfunctie: verbinden vraag en aanbod

•

Focus op gerichte acquisitie en
investor development

(inhoudelijke en visuele update conform nieuwe huisstijl)
•• Projectmanagement over AMAX (digitale marketingtool
Metropool Amsterdam). Nieuwe partners benaderd
(o.a. Lelystad, Hilversum, Purmerend, Velsen)
•• Ontwikkeling regiokaart MRA
•• AAA Beeldbank

••

••

Cluster aerospace

• Transport Logistics München (10-13 mei): deelname met
•
•
•
•
•
•
•

••
••

(nieuwe visuele identiteit)

•• Start gemaakt met vernieuwing www.aaarea.nl

• MRO Miami (12-14 apr): acquisitieprogramma
• Bezoek Montreal (14 apr): bespreken aerospace

Cluster logistiek
•

Platform & Netwerkfunctie

stand + acquisitieprogramma
Eye for Transport Singapore (20-21 sep): beursbezoek
Acquisitiereis naar Taiwan (11-18 nov): bedrijfsbezoeken
Eye for Transport Antwerpen (21-23 nov): beursbezoek
5 fact findings
Presentaties aan delegaties
Logistiek topinstituut Dinalog Amsterdam bij SADC/AAA
Pers: coverage in Site Selection

•
•
•
•
•

Resultaat: 10 leads en 4 vestigers
(Pilot Freight Services, Taylor Guitars, Terremark,
Aviation Excellence)

•
•
•

••
••

clusterontwikkeling
MRO Madrid (28 sep): beursbezoek, bespreken MRO
Amsterdam 2012
Paris Airshow (20-24 jun): deelname met stand
Dubai Airshow (15-17 nov): beursbezoek +
acquisitieprogramma bedrijfsbezoeken
10 fact findings
Nieuwe concepten i.s.m. markt:
- MRO: Redelivery Coordination Centre
- Logistiek: One Logistics
- Incubator Centre
- Regie op Nationale promotie & acquisitieafstemming
met NFIA, NAG, BOM en Liof
MRO Europe in 2012 naar Amsterdam
Draagvlak overheid
Pers: artikelen in VS vakbladen

(5 edities)
Bijhouden AAA Extranet
‘Roadshow’ langs leden (gesprekken over
lidmaatschap en strategische koers AAA)
AAA Beleidsplan 2012-2015 opgesteld: op basis van
marktontwikkelingen en feedback van leden is de
gewenste strategische koers voor AAA geformuleerd en
vastgelegd in een beleidsplan voor de komende drie jaar
Herziening lidmaatschaps- en tariefstructuur:
op basis van de gewenste koers voor de vereniging
AAA en de rol van leden/partners hierin is een nieuwe
lidmaatschapsstructuur uitgewerkt. Implementatie hiervan
vindt plaats per 2012
Dagelijks Bestuur: 4 bijeenkomsten
Algemene ledenvergadering: 2 bijeenkomsten met
externe sprekers

Strategische speerpunten			
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ontwikkeling, airport corridor, logistiek

Marktonderzoek
• Start onderzoek Life Sciences Gateway Study
• Start onderzoek BICK (Brazilië, India, China en Korea)
• Benchmark onderzoek Europese luchthavens

Themabijeenkomsten
• Verzakelijking (3 feb)
• Vervolg Plabeka (31 okt)
• Trends & Ontwikkelingen in de
luchtvrachtlogistiek (1 dec)

2011

Resultaat: 10 leads en 4 vestigers
(ILFC, MRJ, Aviation Excellence, Fabricaire)

AAA Jaarverslag 2011		

Economie en Cultuur gemeente Haarlemmermeer

• Thema’s: urban development, metropoolregio
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Herijking organisatie
2011 was een jaar waarin veranderingen centraal stonden, zowel
op organisatorisch als strategisch niveau met als eindproduct
het beleidsplan 2012-2015, waarin de algemene visie, strategie
en aanpak voor de komende jaren zijn vastgesteld. Deze
veranderingen waren nodig om als vereniging AAA goed
te blijven aansluiten bij de omgeving: een dynamische
combinatie tussen markt en overheid. Op politiek-bestuurlijk
niveau zijn er in de metropoolregio belangrijke stappen gezet
richting het optimaliseren van samenwerking. Als resultaat
hiervan is de Amsterdam Economic Board (AEB) opgericht
die een gemeenschappelijke agenda heeft opgesteld voor
zeven speerpuntclusters. AAA is uitvoeringsorganisatie voor
de marketing van het cluster logistiek.

Resultaten 2011

Nieuwe lidmaatschapsstructuur

Wat hebben de inspanningen van AAA in 2011 opgeleverd?

Ook binnen de eigen organisatie van AAA is er sprake
geweest van ‘herijking’. Naar aanleiding van gesprekken
met leden en regiopartners is besloten tot een herziening
van de lidmaatschapsstructuur en- tarieven. In de nieuwe
lidmaatschapsstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen
leden in mate van betrokkenheid en het type belang bij
AAA activiteiten. Dit onderscheid is tevens doorvertaald
in een tariefstructuur. Per 2012 wordt het voor nieuw
toetredende leden mogelijk in te stappen in één van de
lidmaatschapscategorieën.

• Het totaal aantal investeringsprojecten van nieuwe buitenlandse bedrijven in de MRA
• lag in 2011 op 118. Hiervan zijn er 16 in het AAA gebied
• Van de 16 nieuwe vestigers in het AAA gebied, zijn er 8 waarbij AAA betrokken was
• 42 investor development gesprekken
• Nieuwe huisstijl AAA
• Beleidsplan 2012-2015 inclusief nieuwe lidmaatschapsstructuur
• Coördinatie Marketing Smart Logistics Amsterdam

AAA Jaarverslag 2011		

Resultaten 2011			
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Lidmaatschap		
Premium member
Associate member

Bijdrage per jaar
€ 30.000
€ 12.500

AAA Jaarverslag 2011		

Herijking organisatie			

Premium: Binnen de regio zijn een aantal ‘kernpartijen’ te
benoemen met een groot en direct belang bij AAA activiteiten,
vanuit binding met de luchthavenregio (SRE), de logistiek
gerelateerde bedrijvigheid (Haven Amsterdam) en/of publieke
(abstractere) doelstellingen voor economische ontwikkeling van
de regio (gemeenten en provincie).
Associate: In de afgelopen jaren is een steeds breder wordend
netwerk van commerciële partijen als vastgoedontwikkelaars,
terreinentiteiten en banken bij AAA aangesloten, die belang
hebben bij het meedraaien in een regionaal netwerk als AAA
en wiens product onderdeel uitmaakt van de ruimtelijkeconomische propositie van de regio en de doelstelling
m.b.t. het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid van de regio
ondersteunt. De output die AAA voor deze partijen kan leveren
is echter minder ‘direct’ gelieerd aan de eigen business dan
voor de premium members en dit rechtvaardigt een lager
deelnametarief.

Nieuwe AAA huisstijl
AAA is partner in een netwerk van organisaties en initiatieven
die gezamenlijk de internationale promotie voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verzorgen. Om de herkenbaarheid bij
de internationale doelgroep te vergroten is er door partners
in de MRA voor gekozen het motto ‘Iamsterdam’ als verbindend element te gebruiken. Iamsterdam wordt ingezet als
‘het lint om de parels van Amsterdam’. De nieuwe huisstijl van
AAA sluit hier bij aan. AAA behoudt een eigen identiteit, maar
maakt gebruik van de herkenbaarheid en verbindende kracht
van het gezamenlijke merk voor de metropoolregio.
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Succesvolle internationale samenwerking
AAA is continue op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf op
het internationale podium te onderscheiden. Soms betekent
dit samenwerking in plaats van solitair opereren. AAA heeft
daarom samen met drie Europese ‘concullega’s’ de krachten
gebundeld om de aandacht te trekken van de internationale
investeerder. Dit concept bleek zo’n succes, dat zelfs het OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) en
de Financial Times zijn aangehaakt!
In 2010 heeft AAA het initiatief genomen tot een internationale
samenwerking met Manchester, Barcelona en Hamburg op de
internationale vastgoedbeurs MIPIM.
Het concept van een gezamenlijke presentatie met andere
steden blijkt een succesvol marketing-/promotie-instrument
voor het bereiken van de doelgroep op internationale vast-

Highlights 2011
Marketing Smart Logistics Amsterdam
Logistiek is een van de speerpuntclusters van de Amsterdam
Economic Board. De ambities voor dit cluster zijn vertaald in
een vierjarig werkprogramma Smart Logistics Amsterdam (SLA).
SLA is gebaseerd op het voormalige AAA subsidievoorstel
Amsterdam Trade & Logistics. AAA heeft vanuit haar jarenlange
ervaring en expertise invulling gegeven aan de pijler marketing
voor het programma SLA middels deelname in het programma
team SLA dat de agenda voor de logistieke clustertafel voorbereidt.
Het doel van Marketing Smart Logistics Amsterdam is om
logistieke bedrijvigheid aan te trekken om uiteindelijk een
internationale toppositie te verkrijgen voor het logistieke
cluster in de MRA. AAA organiseert daartoe marktkennis en

AAA Jaarverslag 2011		
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goedbeurzen. De samenwerking is daarom voortgezet in
2011. Voor de vier steden is het een kostenefficiënte en effectieve manier om de marketingboodschap over te brengen.
Tijdens het symposium met de titel ‘Funding the future’ stond
de vraag centraal hoe stadsregio’s als Amsterdam, Barcelona,
Hamburg en Manchester er in de nasleep van de economische crisis voor kunnen zorgen dat belangrijke projecten en
ontwikkelingen toch doorgang vinden en de stad/regio haar
internationale concurrentiekracht behoudt.
Vanuit alle deelnemende organisaties is er intentie om de
samenwerking voort te zetten en uit te breiden met een onderzoek onder internationale investeerders, Europese ambtenaren,
journalisten en experts op het gebied van benchmarking om
te inventariseren welke trends en kansen zich voordoen voor
bovenstaande ‘medium-sized cities’.

Studiereis 2011: Parijs

–betrokkenheid om tot een gezamenlijke logistieke propositie
te komen van de MRA.
Het cluster aerospace vormt een goed voorbeeld van een
geslaagde clusterontwikkeling die AAA voor ogen heeft met
Marketing SLA. Door middel van een sterke propositie heeft
het cluster de afgelopen jaren toonaangevende aerospacebedrijven aangetrokken. In 2011 waren dit o.a. Mitsubishi
Aircraft Corporation, Fabricaire, ILFC en Aviation Excellence.
Zij vormen de perfecte testimonial: meer luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid en meedenken over verdere cluster
ontwikkelingen waaronder nieuwe gebiedsconcepten.
In 2011 is een start gemaakt met SLA en de komende jaren zal
AAA dit verder ontwikkelen en er concrete uitvoering aan geven.
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Van 18 tot 20 mei reisde een gezelschap van 30 vertegenwoordigers van rijks- en regionale overheid en bedrijfsleven, inclusief
Schiphol en KLM, af naar Parijs voor de AAA Studiereis 2011.
De studiereis biedt de kans om in een korte tijd te leren van
internationaal concurrerende regio’s zoals Parijs, Istanbul,
Frankfurt en Dubai op gebied van luchthaven-, vastgoed- en
logistiek gerelateerde ontwikkelingen. Omdat Parijs samen
met London, Frankfurt en Amsterdam tot de belangrijkste
luchtvaart hubs van Europa behoren, is in 2011 voor de Franse
hoofdstad gekozen.

AAA Jaarverslag 2011		
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De AAA delegatie werd in twee dagen geïnformeerd over de
achtergrond en ambities van een aantal belangrijke projecten,
en kregen tevens de kans deze met eigen ogen te aanschouwen,
waaronder ‘Paris Metropole’, luchthavens Charles de Gaulle
en Le Bourget (de ‘airport corridor’) en AirportCity Pole d’Orly.
Samen met Hubstart Paris (concullega van AAA) is een verkenning gemaakt van de gedeelde uitdagingen voor Amsterdam
en Parijs als ‘dual hub’ en is de intentie geformuleerd om in
de toekomst nauwer samen te werken, ideeën en ervaringen
uit te wisselen en een gezamenlijke visie te formuleren op het
vermarkten van deze dual hub in het buitenland.
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Jaarrekening 2011

Geboekt

Winst- en verliesrekening

Begroting

Begroting

product-

Geboekt

Resultaat

Productkosten

Uren

Totaal

kosten

uren

2011

20.000

10.000

30.000

10.150

25.000
15.000
20.000

10.000
7.500
10.000

35.000
22.500
30.000

22.979
72
16.232
2.662
3.178
-

21.630
1.960
27.845

33.129
72
37.862
4.622
31.023

80.000

37.500

117.500

45.123

61.585

106.708

7.500
10.000
5.000
10.000

10.000
10.000
6.000
12.500

17.500
20.000
11.000
22.500

159
15.993
6.202
11.218
-

6.410
4.175
3.750
7.200

6.569
20.168
9.952
18.418

32.500

38.500

71.000

33.572

21.535

55.107

60.000
60.000
30.000
25.000
10.000
10.000

20.000
20.000
15.000
20.000
12.500
7.500

80.000
80.000
45.000
45.000
22.500
17.500

52.624
44.139
17.424
15.000
7.500

47.960
43.520
10.330
13.860
9.275
2.250

100.584
87.659
27.754
28.860
9.275
9.750

195.000

95.000

290.000

136.687

127.195

263.882

12.500
12.500

12.500
12.500

25.000
25.000

13.454
13.454

Totaal: Kosten

331.700

479.500

811.200

242.578

515.230

757.808

Resultaat

446.300

-479.500

-33.200

476.234

-515.230

-38.996

Mipim
Relatiemarketing evenement
Geboekt

Inkomsten

Begroting

Vervolg Inkomsten

Expo Real

Begroting

Begroting

Begroting

product-

Geboekt

Resultaat

Productkosten

Uren

Totaal

kosten

uren

2011

CoreNet Summits (vh Real Estate)
Platform- en netwerkactiviteiten
Regiosamenwerking

1.500
1.500
528.000

535.000
2.209
6.603
543.811

2.209
6.603
543.811

250.000
250.000

175.000
175.000

175.000
175.000

Newsletter

Totaal Additionele bijdrage

250.000
250.000

Totaal: Opbrengsten

778.000

778.000

718.811

718.811

Totaal Marcom generiek

Contributies leden

525.000

525.000

1.500
1.500
528.000

Vergoeding IBFA
Interest resultaat ABN Amro
Rente deposito
Totaal opbrengsten

535.000

Totaal Beurzen en evenementen

E-marketing
AAA corporate communicatie
Regio Marcom

Basisfinanciering int. marketing (SADC)

Kosten

Clustergeralateerde activiteiten

Aerospace
Logistics

150.000
20.000
60.000
33.000
33.000

Bestuur & Organisatie
Clustercoördinatie
Marketingcommunicatie
Secretariaat en Financiën
Acquisitie overig

2.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200

Stationary kosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/IPA
Bankkosten
Totaal Algemeen Bureau AAA

AAA Jaarverslag 2011		

11.700

296.000

Jaarrekening 2011			

150.000
20.000
60.000
33.000
33.000
2.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200

697
502
3.060
2.072
4.500
1.674
189
750
299

188.230
21.045
47.720
16.865
31.055

307.700

13.743

304.915

188.927
21.045
48.222
16.865
31.055
3.060
2.072
4.500
1.674
189
750
299
318.658
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Fashion/design
Perishables
Life Sciences
High-tech
Totaal Clusteractiviteiten

Onvoorziene kosten
Totaal Onvoorzien

AAA Jaarverslag 2011		
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13.454
13.454
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