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AAA is in 2013 actief betrokken geweest bij 11 nieuwe investeringsprojecten binnen het cluster Logistiek en Aerospace.
Daarnaast zijn er 10 fact findings (FFT’s) georganiseerd voor potentieel geïnteresseerde logistiek-gerelateerde investeerders.
Tevens is in 2013 proactief ingezet op een investor development programma (ID) om het contact met de al gevestigde
bedrijven verder te versterken en nieuwe clusterinitiatieven te
ontplooien. In totaal zijn er 59 ID-gesprekken gevoerd.
2013 was voor AAA op bepaalde vlakken een roerig jaar. Bestuursvoorzitter Arthur van Dijk nam afscheid, om zijn loopbaan
voort te zetten bij Transport en Logistiek Nederland. Na ruim
twaalf jaar bij SADC, vertrok International Marketing Director
Paul van den Brink. Hij emigreerde naar Zuid-Afrika. Olav Steffers volgde Van den Brink op en is sinds november de verantwoordelijke voor internationale marketing en acquisitie binnen
AAA.
In september 2013 ben ik voorzitter geworden van AAA. In deze
rol wil ik mijn steentje bijdragen aan de bevordering van de
acquisitiekracht van de metropoolregio. Voor effectieve internationale marketing en acquisitie is het belang dat wij met elkaar
een eenduidige boodschap formuleren en uitdragen. Daarbij
moet en we gebruikmaken van dezelfde ondersteunende bronnen, feiten en cijfers.
Het ledenbestand van AAA blijft groeien. In 2013 mochten we
twee nieuwe associate leden verwelkomen, namelijk de financiele en juridische dienstverlener Briddge en de logistieke dienstverlener IJS Global. Hiermee komt het totaal aantal leden van
de vereniging op 22.

In 2012 heeft AAA een regionale logistieke propositie opgesteld. In 2013 is deze propositie breed gelanceerd en met veel
enthousiasme ontvangen door de diverse stakeholders. AAA
heeft als taak deze propositie up-to-date te houden en er zorg
voor te dragen dat de propositie zich verder blijft ontwikkelen.
Om aandacht te krijgen voor het cluster Logistiek en om draagvlak te creëren is in september een groot logistiek congres
georganiseerd. Wegens het succes daarvan zal hier in 2014 een
vervolg aan worden gegeven.
AAA ontvangt naast inkomsten van contributies een basisfinanciering van SADC. Als gevolg van uitstel van de verwachte
grondverkoop kon SADC in 2013 minder bijdragen dan begroot. Bij deze bezuiniging is als uitgangspunt gehanteerd dat
er geen afbreuk werd gedaan aan de kernactiviteiten van AAA
en de focus te houden op acquisitie.
Trends binnen het Foodcluster zijn aanleiding geweest tot
het participeren in een onderzoek gericht op kansen voor het
Foodcluster in de metropoolregio Amsterdam, in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam
en Gemeente Zaanstad. Naar aanleiding van het onderzoek is
besloten om activiteiten binnen het Foodcluster op te nemen in
het jaarprogramma van 2014.

Jan van Run
Voorzitter Amsterdam Airport Area

In 2013 is de samenwerking met de diverse acquisitiepartners
uit de regio geïntensifieerd. Zowel met Schiphol als met amsterdam inbusiness en de provincie Noord-Holland vindt regelmatige afstemming plaats en worden jaarplannen geïntegreerd.
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AAA in het kort
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. Dit gebeurt door
middel van het organiseren van een platform voor afstemming over de ruimtelijk-economische propositie van de regio en het
uitvoeren van gezamenlijke internationale marketing-, promotie-, en acquisitieactiviteiten.

Acquisitie

Leden
Internationale
bedrijvigheid

In 2013 waren de volgende organisaties aangesloten bij de vereniging AAA:

Nieuwe leden met
ingang van 2013:
t Briddge
t IJS Global

Vestigingsplaats

Concurrentiekracht
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Werkgebied

Legenda

Amsterdam Metropolitan Area

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
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Strategische
speerpunten

Verbinden
leden &
netwerk

2013
Samenwerking acquisitiepartners intensiveren

Air Products

nieuwe vestiger op PolanenPark

Resultaten 2013

Focus clusterstrategie

Wat hebben de inspanningen van AAA in 2013 opgeleverd?
t
t
t
t
t
t
t

Het totaal investeringsprojecten van nieuwe buitenlandse bedrijven
in de MRA lag in 2013 op 115
11 nieuwe vestigers
59 ID-gesprekken gevoerd
10 FFT’s georganiseerd
35 leads in de ‘pijplijn’
Logistieke regio propositie gelanceerd
2 nieuwe leden

AAA Jaarverslag 2013

Resultaten 2013

Uitdragen logistieke propositie
Metropoolregio Amsterdam

Pro-actieve klant
benadering
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Focusprojecten 2013

Schiphol Trade Park

AAAfternoon: afstemming over vraag en aanbod
In 2013 zijn er in opdracht van verschillende partijen in de MRA,
onderzoeken uitgevoerd die zich allen in meer of mindere mate
richten op de vraag waar de kansen liggen in de logistieke
(luchtvracht) sector in de MRA. Wat zijn de ontwikkelingen in de
logistieke sector? En wat is de verwachte vraag naar bedrijventerreinen op basis van deze logistieke regio-propositie?
Op 23 september hebben vier onderzoekers onder leiding van
Paul Jansen (SADC) hierover gesproken tijdens een AAAfternoon bij SADC. De opkomst van de bijeenkomst gaf aan dat het

een belangrijk onderwerp blijft met verschillende visies en verwachtingen. Wat de verwachtingen ook zijn, regionale afstemming en samenwerking blijven essentieel. Het algemene gevoel
was dat we in elk geval genoeg ruimte beschikbaar hebben en
dat we vooral gezamenlijk moeten werken aan de propositie
voor de Amsterdamse regio. Als opvolging van de AAAfternoon
is er een diner georganiseerd i.s.m. Prologis waarbij met alle
AAA vastgoedleden verder gediscussieerd is over de verschillende vraagstukken.

Versterken van logistieke cluster in de regio
Zoals bekend is AAA in 2012 in samenwerking met landelijke en
regionale stakeholders begonnen met het ontwikkelen van een
logistieke regio propositie. Nadat deze is gepresenteerd aan
de Amsterdam Economic Board (AEB) is de propositie in 2013
officieel gelanceerd en inmiddels zijn er meer dan 120 gebruikers die de presentatie inzetten tijdens internationale beurzen
en tijdens gesprekken met potentiele investeerders. Niet alleen
de propositie zelf, maar ook het proces naar de totstandkoming
ervan wordt gewaardeerd door de regiopartners en gebruikt
voor andere projecten waar samenwerking centraal staat.
Om het cluster logistiek nog meer onder de aandacht te
brengen heeft AAA meegewerkt aan de conferentie Logistiek,
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motor van de economie: Ruimtelijk-economische ontwikkelingen langs de ‘Logistieke Westas’ . De bijeenkomst in Pakhuis
de Zwijger in Amsterdam onder leiding van Felix Rottenberg
bracht op 17 oktober 225 belangstellenden samen, variërend
van ambtenaren van gemeenten uit de MRA, ondernemers, wetenschappers van HvA en TNO en andere experts tot vertegenwoordigers van Greenport Aalsmeer, Havenbedrijf Amsterdam,
Schiphol, dataport AMS-IX en NS. Ze spraken over de vraag in
hoeverre Logistiek de motor is van de Amsterdamse economie,
hoe de sector de internationale toppositie kan behouden tegen
een decor van toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland en hoe individuele bedrijven hiervan kunnen profiteren.
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Studiereis Manchester & Liverpool
Ieder jaar organiseert AAA een 3 daagse studiereis naar een
Europese bestemming. Tijdens de studiereis wordt regiopartners de kans geboden om tijdens een krachtig en compact
programma te leren van luchthaven-, vastgoed- en logistiek gerelateerde ontwikkelingen in een internationaal concurrerende
regio, respectievelijk Frankfurt, Parijs, Berlijn en in 2013 waren
het Manchester & Liverpool. Directe aanleiding hiervoor was de
samenwerking met Manchester op de vastgoedbeurs MIPM,
waar de MRA de afgelopen 3 jaar i.s.m. Manchester, Lyon, Barcelona en Hamburg een succesvol event organiseert.
Rode draad tijdens de reis was de samenwerking tussen de
verschillende organisaties in Manchester. Men spreekt zelf over
de Manchester Family, waar binnen iedere organisatie dezelfde

Studiereis Manchester & Liverpool

boodschap uitdraagt en doelen voor ogen heeft; van airport tot
marketing agency en van City Council tot Investment Agency.
Leidraad is The Greater Manchester Strategy Plan, waaraan
iedereen bijdraagt en waar de strategie voor de komende jaren
( tot 2020) staat beschreven. Het succes van deze samenwerking
heeft volgens de mensen zelf te maken met het de continuïteit
van het leiderschap van in dit geval Sir Howard Bernstein, Chief
Executive Manchester City Council. Wat de samenwerking tot
stand brengt is een eenduidig sterk verhaal naar buiten toe en
draagvlak onder alle partijen. De Amsterdams regio met haar
vele schakels en niveaus kan hier zeker van leren.

Paris Airshow
Paris International Airshow is werelds meest toonaangevende
en grootste beurs op het gebied van aerospace. De beurs vindt
om het jaar plaats in juli. De eerste 5 dagen zijn beursdagen,
gevolgd door het weekend waar de show geopend is voor
het publiek. Optimisme was de hoofdzakelijke tendens tijdens
deze 51este editie van de Paris International Air show. Aan het
einde van de beurs was er voor ca. 150 miljard dollar aan orders
geplaatst.
Een succesvolle beursdeelname is niet (alleen) afhankelijk van
beursbezoekers, maar van de afspraken die tijdens de beurs
plaatsvinden. Er is met een aantal bedrijven gesproken die

AAA Jaarverslag 2013
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concrete leads hebben opgeleverd. Tevens zijn er gesprekken
gevoerd met andere regio’s m.b.t. eventuele verdere samenwerking op acquisitie gebied en wordt gekeken naar nieuwe
onderscheidende concepten voor de regio.
Samen met de genoemde partijen is er een position paper
gepresenteerd om Nederland gezamenlijk als aerospace land
te positioneren. Alle (aerospace) regio’s Maastricht, Brabant
en MRA (Schiphol en Lelystad) in Nederland hebben hiervoor
input gegeven. Samen met het NFIA en de Netherlands
Aerospace Group (NAG) is deze tevens verspreid onder de
doelgroep.
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Totaaloverzicht activiteiten
Bestuur & Organisatie AAA

AAAfternoons
t Februari: ‘e-fulfilment, kansen voor Metropoolregio
Amsterdam’
t Juni: Rabobank - ‘Globalisering en Nederland: De inbound
angle Crisis of kansen?’
t September: 4 onderzoeken - ‘Bedrijvenlocaties en de
logistieke propositie van de Amsterdamse regio’
t Oktober: AAAfterdiner met AAA vastgoedpartijen

Studiereis 2013
t Bestemming Manchester & Liverpool (18-20 september)
t Delegatie 25 personen o.l.v. delegatieleider Jan van Run
t Bezoek aan o.a. Manchester Airport, Manchester City
Council, Marketing Manchester, Liverpool One, etc

Marktonderzoek
t Food cluster: TNO – ‘Kansen voor versterking foodcluster
MRA’
t Food cluster: Seabury – ‘Dutch Food Cluster Trade
Analysis’

Companies

AAA Jaarverslag 2013

Cargo

Aerospace

Totaaloverzicht activiteiten 2013

Cluster Aerospace

Marketing & Acquisitie:

t Toetreding 2 nieuwe leden: IJS Global, Briddge
Huidige aantal leden: 23
t Nieuwe voorzitter toegetreden: Jan van Run,
gedeputeerde provincie Noord-Holland
t Roadshow leden: gedurende het hele jaar met alle leden
gesprekken gevoerd
t Dagelijks Bestuur: 4 vergaderingen
t Algemene ledenvergaderingen in mei en december 2013

Fashion

t Acquisitie- en beursbezoek MRO Americas
(Atlanta, 16-18 apr)
t I.s.m. het NFIA en de regiopartners van het Liof (Maastricht)
is er een acquisitie-evenement (diner) georganiseerd
t Paris Airshow (Parijs, 17-23 jun)
Deelname Holland Paviljoen van NAG +
acquisitieafspraken

Vastgoed
t MIPM (Cannes, 12-15 mrt):
Deelname aan internationaal symposium met Barcelona,
Hamburg, Manchester, het OECD en Financial Times
t Expo Real (Munchen, 7-9 okt):
Deelname stand in AMA paviljoen

Marketing Smart Logistics
Amsterdam

Business locations
development

t 18 april: Indiase delegatie (life sciences)
t 14 juni: internationale delegatie georganiseerd door
Agentschap NL (logistiek)
t 28 juni: internationale delegatie georganiseerd door
Agentschap NL (logistiek)
t 18 september: West Foreign Investment Agency (logistiek)

Verdere clusterontwikkeling
t Food & Flowers: Participatie in onderzoek relatie
logistiek en foodcluster regio Amsterdam. Hogeschool
van Amsterdam (HvA) gestart met onderzoek flower hub
(coordinatie AAA)
t Logistiek: coordinatie en interview logistiek voor editie
AMS
t Logistiek: begeleiding HvA benchmark logistieke
propositie MRA
t Logistiek: presentatie Airport City (Parijs)
t Logistiek: presentatie Airport City (Johannesburg)
t Logistiek: factsheet ontwikkeld
t Logistiek: update logistieke propositie + evaluatie
workshop georganiseerd
t Logistiek: deelname aan logistieke conferentie
(17 oktober)
t Aerospace: plan van aanpak opgesteld i.s.m. Schiphol
Real Estate en Buck Consultants voor Incubator centre
Schiphol-Oost

t Transport Logistics (Munchen, 4-7 jun)
Deelname stand in Schipholpaviljoen
t CSCMP Europe (Amsterdam, 15-17 mei)
Sponsoring en beursbezoek
t CSCMP Noord-Amerika (Denver, 21-24 okt)
Beursbezoek
t Eye for Transport Life Sciences (Amsterdam, 20-21 nov)
Beursbezoek , deelname seminar, sponsoring
t Eye for Transport / 3PL (Amsterdam, 12-14 nov)
Beursbezoek
t Bezoek fashion logistics seminar (New York, 21-23 mei)
t Bezoek business event Amsterdam Fashion week +
bezoek Modefabriek (25 jan en 12-16 jul)
t Deelname handelsmissie Brazilië (22-29 jun)
Netwerken en bedrijfsbezoeken
t Acquisitiereis Zuid-Afrika (27-31 mei)
3 seminars georganiseerd i.s.m. NFIA en SANEC en
bedrijfsbezoeken afgelegd
t Cool Supply Chain Symposium (Brussel, 7-8 mrt)
Beurbezoek

Greenport

Internationale pers- en
bedrijfsbezoeken + Presentaties:

Port

Innovation
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Life Sciences

Food & Flowers

AAA Jaarverslag 2013

Surface

Logistic Companies
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Logistics

Airport

Services
Hub

Quality of
Life
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Jaarrekening 2013
Winst- en verliesrekening
Begroting

Geboekt t/m

Afwijking

Begroting

aangepast

4e kwartaal

aangepaste

2013

2013

2013

begroting

377.500
1.500
1.500
380.500

402.500
1.500
1.500
405.500

415.000
1
1.524
416.525

12.500
-1.499
24
11.025

Totaal Additionele bijdrage

270.000
270.000

170.000
170.000

170.000
170.000

-

Totaal: Opbrengsten

650.500

575.500

586.525

11.025

Omschrijving
inkomsten

Vervolg kosten
Marketingcommunicatie kosten

Contiributies leden
Rente R/C ABN Amro
Rente deposito
Totaal opbrengsten

Marketingcommunicatie uren
Acquisitie overig
Mipim kosten
Mipim uren
EXPO Real kosten

Basisfinanciering internationale marketing (SADC)

EXPO Real uren
CoreNet EMEA summit kosten
CoreNet EMEA summit uren
AAA corporate communicatie kosten
AAA corporate communicatie uren

Kosten

Regio Marcom kosten
Regio Marcom uren

Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Stationary kosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/IPA
Bankkosten
Totaal Algemeen Bureau AAA
Platform- en netwerkactiviteiten kosten
Platform- en netwerkactiviteiten uren
Regiosamenwerking
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) kosten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) uren
Totaal Beurzen en evenementen

AAA Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013

100.000
25.500
2.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.250
200
137.950

100.000
25.500
2.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.250
200
137.950

113.027
18.686
15
2.177
3.675
564
753
1.500
241
140.638

13.027
-6.814
-1.985
177
-325
-436
-247
-750
41
2.688

Totaal Generieke marketing, communicatie & acquisitie

10.000
30.000
10.000
5.000
7.500
62.500

5.000
30.000
10.000
5.000
7.500
57.500

3.095
32.785
10.810
1.874
11.631
60.195

-1.905
2.785
810
-3.126
4.131
2.695

Onvoorziene kosten
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Clustercoördinatie
Aerospace kosten
Aerospace uren
Logistics
Logistics uren
Fashion/design
Perishables
Totaal Cluster development

Totaal Onvoorzien
Totaal: Kosten
Resultaat

AAA Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013

Begroting

Geboekt t/m

Afwijking

Begroting

aangepast

4e kwartaal

aangepaste

2013

2013

2013

begroting

5.000
17.500
12.500
12.500
10.000
15.000
5.000
8.000
2.500
22.500
15.000
5.000
5.000
135.500

5.000
17.500
12.500
12.500
10.000
16.000
5.000
520
17.500
10.000
106.520

4.681
5.277
8.058
12.233
5.229
2.163
2.770
10
520
11.459
7.890
120
60.410

-319
-12.223
-4.442
-267
-4.771
-13.838
-2.230
10
-6.041
-2.110
120
-46.110

2.500
30.000
45.000
100.000
135.000
312.500

2.500
30.000
40.000
80.000
125.000
277.500

520
37.629
37.550
63.925
183.495
125
90
323.335

-1.980
7.629
-2.450
-16.075
58.495
125
90
45.835

2.050
2.050

-

-

-

650.500

579.470

584.578

5.108

-

-3.970

1.947

5.917
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Leden & netwerk

Clusterstrategie

Betrokkenheid markt
Stimuleren nieuwe vraag
Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
Tel: 020 206 66 81
E-mail: info@aaarea.nl
Website: www.aaarea.nl

