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Inhoud			

Met 14 nieuwe investeringsprojecten in de sectoren logistiek
en aerospace kan AAA terugkijken op een succesvol jaar.
Door de nadruk te leggen op investor development, gesprekken met internationale bedrijven die reeds zijn gevestigd in
de regio, heeft AAA haar netwerk in de regio vergroot. De 61
gevoerde gesprekken leverden veel marktinformatie op.
Naast nieuwe vestigers zien we steeds vaker dat AAA een rol
speelt in uitbreidingstrajecten. Bedrijven starten vaak met een
klein aantal werknemers, maar groeien in een korte tijd in
omvang. Deze uitbreidingen zijn een bevestiging dat de MRA
bedrijven de juiste voorwaarden biedt om te groeien. We zijn
daarom ook trots dat Embraer afgelopen jaar, één van de
vestigers die AAA begeleid heeft, een enorme groei heeft
doorgemaakt: begonnen met twee werknemers en in drie jaar
gegroeid naar tachtig!

Tenslotte, als delegatieleider van de studiereis naar Istanbul
heb ik veel inspiratie opgedaan voor onze regio: de snelle
ontwikkeling van de derde luchthaven is indrukwekkend en
het Turkse ondernemerschap werkt aanstekelijk. Daarnaast
vormde de reis een uitstekende gelegenheid om met alle
AAA leden bij te praten en intensiever te netwerken. Ik wil u
graag danken voor uw inzet afgelopen jaar en ik kijk uit naar
een prettige samenwerking!

Adam Elzakalai
Wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling,
Luchthavenzaken en sport gemeente Haarlemmermeer en
voorzitter AAA

Verder is in 2015 de samenwerking met onze acquisitie
partners goed benut. Zo is er samen met het NFIA Atlanta,
AIB en het Nederlands Consulaat in Miami een aerospace
diner georganiseerd op de Clipper tijdens de aerospace beurs
MRO Americas. Met meer dan 60 aanwezigen, die een mix
vormden van leads en current investors, was deze avond een
succes te noemen. In het najaar heeft AAA deelgenomen aan
de NDL reis (Nederland Distributie Land) naar Atlanta &
Dallas. Onder leiding van MP Rutte en in gezelschap van een
selecte groep logistiek dienstverleners is o.a. een bezoek
gebracht aan Coca Cola, Microsoft Technology Center, UPS
HQ en Atlanta International Airport.

Jaarrekening 2015
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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
In 2015 waren de volgende organisaties aangesloten bij de vereniging AAA

Premium members

Internationale
bedrijvigheid

Vestigingsplaats

Associate members

Concurrentiekracht
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Logistic members
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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

Acquisitie focus

2015
Effectief beursbezoek

Versterking samenwerking partners

Resultaten 2015
Wat hebben de inspanningen van AAA in 2015 opgeleverd?

Netwerk & platform

Professionalisering market intelligence

Het totaal investeringsprojecten van nieuwe buitenlandse bedrijven in de MRA lag in 2015 op:
•
14 nieuwe vestigers (13)
•
61 ID-gesprekken gevoerd (60)
•
5 Factfindings georganiseerd (10)
•
50 leads in de ‘pijplijn’ (25)
•
1 nieuw lid
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Focusprojecten 2015
Studiereis Istanbul
Ieder jaar organiseert AAA een 3 daagse studiereis naar een
Europese bestemming. Tijdens de studiereis wordt regio
partners 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 Parijs, Berlijn, Manchester
& Liverpool , Stockholm en in 2015 was het Istanbul.
Concrete aanleiding waren de ambitieuze plannen voor het
nieuwe vliegveld, Istanbul Yeni Havalimani, de groei van
Atatürk Airport, die afgelopen jaar Schiphol van zijn 4e plek
verstootte in aantal passagiers en de spectaculaire groei van
Turkish Airlines, die in 10 jaar tijd 4 keer zo veel passagiers is
gaan vervoeren (55 miljoen in 2014). De groei op luchthavengebied staat s ymbool voor de groei die de metropool Istanbul
doormaakt. De focus van de reis lag daarom ook op de
luchthavenontwikkelingen.

Met een goede opkomst is de borrel is een succes te noemen,
waarbij de delegatie de kans heeft gehad om met Turkse
ondernemers netwerken die al een vestiging hebben in de
MRA of interesse hebben om hier hun business op te zetten.
Men is enthousiast over Nederland en heeft vertrouwen in het
investeringsklimaat.
Istanbul met haar nieuwe vliegveld en de groei van Turkish
Airlines vormt een geduchte concurrent voor Schiphol. Deze
groei is belangrijk en indrukwekkend, maar het vertrouwen in
de overheid en het weten waar je aan toe bent, staan onder
druk met de huidige politieke instabiliteit. Zo bevestigt ook
het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency).
Turkse bedrijven kiezen daarom voor Nederland en de MRA:
de toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van de (lokale)
overheid.

Voor het eerst is er tijdens de studiereis een netwerkborrel
georganiseerd met het lokale bedrijfsleven. In samenwerking
met het NFIA en het Nederlandse Consulaat in Istanbul
hebben we Turkse ondernemers uitgenodigd om kennis te
maken met onze delegatie in aanwezigheid van de nieuwe
Nederlandse ambassadeur in Turkije Cornelis van Rij en
Consul Generaal Robert Schuddeboom.

AAA Jaarverslag 2015		
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Diner Clipper MRO Americas
Van 14-16 april 2015 heeft de MRO Americas plaats gevonden
in Miami. Dit is de belangrijkste beurs op het gebied van MRO
(Maintenance, Repair & Overhaul).
MRO activiteiten vormen een belangrijk deel van het
aerospace cluster in de Metropoolregio Amsterdam. 66% van
de aerospace activiteiten in Nederland is MRO gerelateerd,
waarvan het grootste deel is gevestigd in de MRA.
Het merendeel van deze gevestigde bedrijven is afkomstig uit
de V.S. en ook het merendeel van de leads zijn Amerikaans.
Sinds een aantal jaren is er aan de vooravond van de MRO

een diner georganiseerd door NFIA, AAA en partners voor
current investors en leads. Dit jaar is dit diner voor het eerst
grootschalig georganiseerd. Er waren ruim 60 current
investors, leads en Nederlandse bedrijven aanwezig. Het
succes van het diner wordt behaald door juist de verschillende
partijen met elkaar te combineren. Immers een bestaande
vestiger is de beste ambassadeur die een regio heeft en
vervult een goede testimonial-functie. Het diner werd
geopend door de Nederlandse consul, Nathalie Olijslager.

Handelsmissie Atlanta & Dallas
Van 5-7 oktober 2015 vond de Nederlands-Vlaamse
economische missie naar Atlanta plaats onder leiding van
MP Rutte en de Vlaamse MP Bourgeois met in hun kielzog
85 Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Het bezoek stond in
het teken van high-tech/ IT / internetbeveiliging (Cyber
security), financiële technologie en logistiek (Smart Logistics).
AAA heeft deelgenomen vanuit de clusters logistiek en
high-tech/datacenters. Voor het Nederlandse-Vlaamse
bedrijfsleven delegatie zijn diverse seminars georganiseerd.
Naast paneldiscussies en break-out sessies waren verschillende bedrijfsbezoeken gepland en hadden de bedrijven
de mogelijkheid om onderling te netwerken en in contact
te komen met Amerikaanse partijen.

AAA Jaarverslag 2015		
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De Smart Logistics delegatie bestond uit 27 organisaties uit
Nederland (22) en Vlaanderen (5) en 40 personen.
De delegatieleider aan Nederlandse zijde was Arthur van Dijk,
voorzitter van Holland Logistics Network (Board Buitenlandpromotie Logistiek). Er is een bezoek gebracht aan o.a. Coca
Cola, Microsoft Technology Center, UPS HQ en Atlanta
Hartsfield International Airport. Vervolgens is afgereisd naar
Dallas. Daar vond een E-commerce summit plaats.
Dit congres en beurs gaat in op de kansen en mogelijkheden
van e-commerce, gericht op bedrijven die internationaal
willen groeien. AAA was onderdeel van een select Nederlands
gezelschap van met name logistiek dienstverleners.
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Totaaloverzicht activiteiten 2015
Bestuur & Organisatie AAA
• 1 nieuw lid: Rapid Logistics
• Roadshow leden: gedurende het hele jaar met alle leden
gesprekken gevoerd
• Dagelijks Bestuur: 3 vergaderingen (maart, oktober
december)
• Algemene ledenvergaderingen in mei en december 2015

AAAfternoons
• 11 maart: Logistieke vastgoedlunch op MIPM (Cannes,
10-12 maart)
• 10 juni: vastgoed diner
• 20 augustus: food conferentie tijdens SAIL i.s.m. Provincie
Noord-Holland & Amsterdam Economic Board
• 27 oktober: K+N + ontwikkelingen Schiphol Logistics Park
• 10 november: bezoek Zuidas + diner next generation

Studiereis 2015
• Bestemming Istanbul (3-5 september)
• Delegatie 26 personen o.l.v. delegatieleider
Adam Elzakalai

Cluster Logistiek Generiek
De Nederlandse economie blijkt sneller te groeien dan verwacht. Het beeld voor de internationale omgeving is echter
gemengd en wordt gekenmerkt door de groeiafzwakking in
opkomende economieën maar ook voorgaand economisch
herstel in Europa. De logistiek in de MRA groeit minder snel
ondanks grote groeicijfers in Europa (+27%) maar heeft

Companies
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Cargo

Aerospace

Fashion
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desondanks een unieke positie. Vooral de grootschalige
transacties in de MRA voor logistiek blijven achter met andere
regio’s. Binnen het cluster Handel & Logistiek heeft groothandel in toegevoegde waarde verreweg het grootste aandeel,
namelijk 80%. Groothandel groeit nog steeds in de MRA maar
de opslag, dienstverlening en support activiteiten dalen.
Uit de investor development (ID) gesprekken blijkt dat het
merendeel van de logistieke dienstverleners een positief
toekomstbeeld heeft en consolidatie of een lichte stijging van
het marktaandeel als hoofdprioriteit zien. Als gevolg hiervan
wordt ook gekeken naar uitbreiding of re-locatie. Groeimarkten liggen in de clusters aerospace, high-tech/spare parts
(bijvoorbeeld voor datacenters), life sciences & health en
express (met name als gevolg van sterke groei e-commerce).
Een aantal verladers in de regio kijkt specifiek naar uitbreiding
van activiteiten in de regio. Het gaat dan om partijen die
bijvoorbeeld logistiek hebben uitbesteed, of reeds een kantoor in de regio hebben. Ondanks een verschuiving van
(grootschalige) logistieke activiteiten naar het zuidoosten, in
Nederland en Europa, blijft het belang van Schiphol en de
MRA als draaischijf voor luchtvracht en tijdkritische goederen
groot.

Activiteiten
• Transport Logistic München (juni)
• Handelsmissie V.S. Atlanta (oktober)
• E-commerce beurs i.s.m. NDL Dallas (oktober)

Greenport

Business locations
development

Port

Cluster high-tech / data centers
De markt voor data centers groeit hard. Wereldwijd zijn data
centers de snelst groeiende FDI categorie. De Amsterdamse,
op wereldniveau concurrerende, propositie t.a.v. connectiviteit
en stroom betaalt zich uit. Van de Europese steden waar het
meeste data centers worden gerealiseerd heeft Amsterdam
de grootste groei laten zien de afgelopen periode. De marktvraag voor data centers wordt in megawatt uitgedrukt en
bedraagt op dit moment 134 MW voor de Amsterdamse
regio. De verwachting is dat de marktvraag de komende 10
jaar zal verdubbelen in de MRA. Deze vraagraming is gebaseerd op gesprekken met markt, AMS-IX, relevante stakeholders zoals Green IT en een rapport van CBRE Londen. Een
aantal key players in de markt verwacht echter een verdubbeling van de marktvraag voor de komende 5 jaar.
Door de grote groeicijfers van deze markt zijn in 2015 veel ID
visits afgenomen bij relevante partijen in dit segment. Ook is
het congres Data Center World London is bezocht in maart.
En in mei heeft AAA geparticipeerd in de Handelsmissie naar
Toronto (o.l.v. minister Ploumen) om de digital gateway van
Nederland te promoten onder Canadese bedrijven. In 2015
zijn er 4 nieuwe bedrijven binnen dit segment gevestigd in de
MRA met hulp van AAA en ook de pijplijn met minimaal 10
leads is goed gevuld. In 2016 wordt door 1 van de leden
(SADC) een propositie uitgewerkt voor een green data center
campus rond Schiphol. AAA biedt hierbij ondersteuning
bieden voor wat betreft de internationale acquisitie i.s.m. met
NFIA. Ook zal met Flevoland worden onderzocht of een data
center campus bij de energiecentrale haalbaar is.
• High-tech: 11-12 maart datacenter congres
• Handelsmissie + bedrijfsbezoeken , digitale gateway
Toronto (mei)

Innovation
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Life Sciences

Food & Flowers

AAA Jaarverslag 2015		

Surface

Logistic Companies

Totaaloverzicht activiteiten 2015			

pagina 15

Cluster Aerospace

Activiteiten

Uit de Investor Development gesprekken van AAA is gebleken dat met name de MRO (Maintenance Repair & Overhaul)
sector in Nederland/MRA aan veranderingen onderhevig is.
Zo vindt er een verschuiving plaats van grote onderhoudsactiviteiten naar lage lonen landen (b.v. Oost-Europa en Portugal).
Voor grote toestellen worden activiteiten ook naar Azië verplaatst. Daarnaast komen er steeds modernere toestellen en
deze vereisen minder onderhoud.
De Aerospace/MRO positie van Nederland/MRA lijkt sterk,
maar de vraag is of deze ook duurzaam is. De MRO propositie
is immers van belang om preferred aerospace hub van Europa
blijven. Om bovenstaande marktgeluiden te toetsen is AAA
gestart met een onderzoek in 2015: een quickscan waarin de
belangrijkste bedreigingen en kansen in kaart zijn gebracht.
Bovenstaande ontwikkelingen worden bevestigd in het onderzoek. Een andere belangrijke trend is dat onderhoud steeds
efficiënter gaat (toepassingen ICT) en zelfs deels gerobotiseerd kan worden. Daarnaast zal onderhoud door airlines ook
steeds meer uitbesteed worden. Partijen zoals KLM Engineering & Maintenance spelen hier op in. Onderhoud van componenten en motoren is het leeuwendeel van de MRO business.
Dit kan juist een kans zijn voor de MRA. Samenwerking met
deze partijen om de MRA als preferred MRO hub te behouden is daarom essentieel. Het gebrek aan diversiteit is echter
ook een bedreiging. Tenslotte, er liggen kansen voor nieuwe
business cases, zoals het ‘engine lane concept’, het ‘one
logistics concept’ en de groei van luchthaven Lelystad

• Acquisitie- en beursbezoek MRO Americas
(Miami, april) Organiseren aerospace diner voor 60 op
Clipper Amsterdam
• Parijs Airshow Parijs, juni) Deelname Holland Paviljoen van
NAG + acquisitieafspraken
• Conceptontwikkeling: quickscan van kansen en
bedreigingen MRO markt voor Schiphol en Lelystad
Airport.|

Life Sciences

Food & Flowers

AAA Jaarverslag 2015		

Surface

Internationale delegaties presentaties:
• Een Aziatische airline;
• Engelse vastgoedadviseur met als specialisatie
luchthaven gerelateerd vastgoed;
• Chinese delegatie (3x);
• Brussels Airport Authority;
• Municipality of Ekurheleni (Johannesburg, SA);
• Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport en
Atlanta Aerotropolis Alliance;
• Internationale datacenter-delegatie.

Logistic Companies
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Logistics

Airport

Services
Hub

Quality of
Life
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Jaarrekening 2015
Winst- en verliesrekening

Omschrijving inkomsten

Begroting 2015

Geboekt 2015

Verschil

€ 380.000
€ 1.500
€ 381.500

€ 367.500
€ 357
€ 367.857

€ -12.500
€ -1.143
€ -13.643

Totaal Additionele bijdrage

€ 170.000
€ 170.000

€ 170.000
€ 170.000

-

Totaal: Opbrengsten

€ 551.500

€ 537.857

€ -13.643

Contiributies leden
Rente deposito
Totaal opbrengsten

Vervolg kosten
Marketingcommunicatie kosten
Marketingcommunicatie uren
Acquisitie overig
Vastgoedbeurzen kosten

Basisfinanciering internationale marketing (SADC)

Vastgoedbeurzen uren
Totaal Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Aerospace kosten
Logistics kosten

Kosten

Logistics uren
Totaal Cluster development

Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Stationary kosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/IPA
Bankkosten
Totaal Algemeen Bureau AAA
Kosten platform, netwerk & regio activiteiten
Uren platform, netwerk & regio activiteiten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) kosten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) uren
Totaal Sectorbeurzen en Evenementen
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€ 90.000
€ 25.500
€ 2.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 200
€ 125.700

€ 81.799
€ 10.715
€ 47
€ 2.309
€ 3.625
€ 724
€ 44
€ 205
€ 99.467

€ 8.201
€ 14.785
€ 1.953
€ -309
€ 375
€ 276
€ 956
€ -5
€ 26.233

€ 10.000
€ 52.500
€ 5.000
€ 7.500
€ 75.000

€ 2.132
€ 60.920
€ 1.634
€ 7.700
€ 72.387

€ 7.868
€ -8.420
€ 3.366
€ -200
€ 2.613
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Onvoorziene kosten
Totaal Onvoorzien
Totaal: Kosten
Resultaat
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Begroting 2015

Geboekt 2015

Verschil

€ 25.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 65.000

€ 30.387
€ 13.020
€ 12.030
€ 3.010
€ 58.447

€ -5.387
€ 11.980
€ -7.030
€ 1.990
€ 5.000
€ 6.553

€ 115.000
€ 167.500
€ 282.500

€ 101.953
€ 189.900
€ 291.853

€ 13.047
€ -22.400
€ -9.353

€ 3.300
€ 3.300

-

€ 3.300
€ 3.300

€ 551.500

€ 522.154

€ 29.346

-

€ 15.704

€ 15.704
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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

