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Aan het begin van 2017 verschenen de resultaten van het
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en haar regiopartners, waaronder amsterdaminbusiness, over 2016. Maar
liefst 350 nieuwe buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar in
Nederland een recordaantal van ruim 11.000 nieuwe banen
gecreëerd. De Metropoolregio Amsterdam was koploper en
goed voor 157 nieuwe vestigers en daarmee 3.312 banen
binnen drie jaar! Een goede start van het jaar.
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Opvallend is dat de sector Transport & Logistiek het goed
doet in onze regio. De sector IT/High Tech is verreweg het
grootste segment qua nieuwe investeringen (1141 nieuwe
banen) en Financial & Business Services staat op nummer
twee (422 banen). Transport & Logistiek staat met 365 nieuwe
banen op een mooie derde plek!

Het doet mij goed dat AAA sinds 2016 serieus werk maakt van
de circulaire economie. Op termijn denk ik dat wij als regio
een concurrentievoordeel kunnen behalen door zowel in de
economie te investeren als in de leefkwaliteit van de regio.
Met de samenwerking in de regio en een scherpe focus in het
acquisitieprogramma van 2017 heb ik veel vertrouwen in het
komend jaar. Zeker nu op een aantal hard groeiende nichemarkten verder wordt geacquireerd ben ik er van overtuigd
dat AAA net als in 2016 al haar doelstellingen zal halen!

Adam Elzakalai
Wethouder Economische zaken, Luchthavenzaken,
Ruimtelijke Ordening en Sport
Voorzitter Amsterdam Airport Area

Samen met partners en leden heeft AAA bijgedragen aan de
groei van de logistieke sector in de MRA. Niet alleen bij nieuwe bedrijven. Ook met de reeds gevestigde bedrijven gaat
het steeds beter. Tijdens de (63!) investor relations gesprekken wordt kenbaar gemaakt dat vele bedrijven weer groeien
in personeel. AAA heeft dan ook afgelopen jaar ondersteuning geboden bij diverse uitbreidingstrajecten.
Net als voorgaande jaren is er in 2016 was er weer een inspirerende studiereis georganiseerd ditmaal naar Frankfurt. Als
delegatieleider was ik vooral onder de indruk van de wijze
waarop Frankfurt aan connectiviteit werkt. Net als in de MRA
is er een grote internet exchange met bijbehorende bedrijvigheid en ook de luchthaven is qua internationale positionering op een aantal punten goed vergelijkbaar.
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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 2016 waren de volgende organisaties aangesloten bij de vereniging AAA

Premium members

Internationale
bedrijvigheid

Vestigingsplaats

Associate members

Concurrentiekracht

AAA Jaarverslag 2013		
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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

Focus op Logistiek en Aerospace

2016
Inhoudelijke
verdieping & profilering

Communiceren nieuwe stijl

Resultaten 2016
Wat hebben de inspanningen van AAA in 2016 opgeleverd?
Het totaal investeringsprojecten van nieuwe buitenlandse bedrijven in de MRA lag in 2016 op:
•
11 nieuwe vestigers (+ 2 not involved), doelstelling 11
•
63 ID-gesprekken gevoerd, doelstelling 60
•
34 leads in de ‘pijplijn’, doelstelling 25

Verbinden en faciliteren

AAA en circulaire economie

AAA Jaarverslag 2016		
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Focusprojecten 2016
Studiereis Frankfurt
Frankfurt kan worden gezien als een van Schiphol’s belangrijkste concurrenten, en de regio is in omvang vergelijkbaar met
de metropoolregio Amsterdam. Verder is de internationale
positionering van de stad op veel punten herkenbaar: een
sterke data-hub, logistiek, een internationale stad en een
hoge connectiviteit. De vraag die daarom centraal stond
tijdens deze studiereis: waarmee onderscheiden de twee
steden zich van elkaar?

Op het gebied van duurzaamheid kan de MRA zeker een
voorbeeld nemen aan de aanpak en ambitie van de stad
Frankfurt. Verder, lijken de steden gelijk op te lopen op het
gebied van de luchthavens, digitale hub en investeringsklimaat. Kortom: een stad om in de gaten te blijven houden en
die open staat voor samenwerking tussen de twee steden

Onze ervaringen in Frankfurt komen overeen met het beeld
wat we van tevoren hadden: goed georganiseerd, inhoudelijk
sterk, een groeiende, welontwikkelde en degelijke stad. We
misten echter de ‘beleving’. De beleving van de stad lijkt
tevens een rol te spelen in het imago van Frankfurt en het feit
dat een groot deel van de mensen die in Frankfurt werken er
niet wonen. Natuurlijk heeft dit andere oorzaken, namelijk dat
het er te duur is geworden, maar heeft wel tot gevolg dat er
weinig reuring is, de auto nog erg aanwezig is in het centrum
en de stad relatief weinig toeristen aantrekt.
Dat degelijkheid, maar vooral stabiliteit een deugd is, werd
duidelijk bij de presentatie van de Deutsche Bundesbank.
Tijdens een levendige presentatie gingen we terug naar het
ontstaan van de Europese Unie en kregen we uitleg over het
Eurosysteem, waarbij stabiliteit steeds terug kwam en wanneer er conflict ontstaat over de doelstellingen van dit systeem, dan heeft stabiliteit de overhand. Stabiliteit boven alles.
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V.S reis (Boston, New York en Chicago)
Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een van
de belangrijkste bronnen voor leads. De persoonlijke relatie
met de verschillende NFIA buitenkantoren is daarom van
groot belang. Gezien het aantal director wisselingen bij de
V.S. kantoren zijn in juni 2016 de volgende kantoren en regio’s
bezocht: Boston, New York en Chicago. In de eerste plaats zijn
de kantoren zijn op de hoogte gebracht van de regioproposities logistiek, aerospace en datacenters en de ontwikkelingen
rondom circulaire economie. Verder hebben we gezamenlijk

een aantal belangrijke bedrijven (current investors) bezocht in
de verschillende steden, zoals Corning, Sensitech, CH Robinson, AirBridgeCargo. Deze bedrijven tonen hun waardering
voor de hulp en inzet van het NFIA en AAA in Nederland en
de MRA, en dat het hoofdkantoor wordt bezocht.
De kantoren Atlanta en Chicago bedienen de regio’s waar
logistiek en aerospace sterk aanwezig is. De overige staan
regelmatig in contact met verladers welke op zoek zijn naar
logistieke oplossingen.

Circulaire economie
“Om op de lange termijn nog concurrerend te kunnen zijn,
moeten we onze economie transformeren” – AAA Jaarplan
2016. AAA heeft in 2016 15 IR gesprekken gevoerd met
bedrijven die in meer of mindere mate volgens circulaire
principes werken.
De bezochte bedrijven zijn een selectie van corporates, mkb
en start-ups in uiteenlopende sectoren in de MRA.
Het doel van deze bedrijfsbezoeken was marktinformatie te
krijgen over deze bedrijven. Waarom zijn ze duurzaam bezig?
Hoe lang al? Wat vinden ze grootste uitdaging? En hoe blijven
ze innoveren? Hoewel de motivaties van bedrijven om duurzaam te werken verschilt, alle bedrijven zijn het er over eens:
er is geen weg terug, de circulaire economie is here to stay.
De bedrijven vormen geweldige testimonials voor de propositie van de MRA.

hebben zij verschillende circulaire economie projecten in
Nederland bezocht. AAA heeft een boottocht verzorgd i.s.m.
Circle Economy waar tijdens we hebben gepresenteerd wat de
MRA te bieden heeft op het gebeid van circulaire economie.
Van de internationale delegatie was er een bijzondere
interesse vanuit Taiwan. In de daaropvolgende maanden
hebben verschillende Taiwanese delegaties een bezoek
gebracht aan Amsterdam. In oktober is de directeur van AAA,
Jeanet van Antwerpen gevraagd om te spreken op de Circular
Economy Conference in TaoYuan. Deze reis is gecombineerd
met 5 bedrijfsbezoeken. De bedrijfsbezoeken waren goed
voor marktinformatie, maar er zijn geen directe leads uit
voorgekomen.

In het kader van Netherlands Circular Hotspot is er in april
2016 een inkomende handelsmissie georganiseerd met ruim
150 deelnemers vanuit de hele wereld. Gedurende 3 dagen
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Totaaloverzicht activiteiten 2016
Bestuur & Organisatie AAA
• Roadshow leden: gedurende het hele jaar met alle leden
gesprekken gevoerd
• Dagelijks Bestuur: 3 vergaderingen (maart, oktober
december)
• Algemene ledenvergaderingen:
18 april: presentatie Circulaire Economie en The Valley
30 november: presentatie Datacenters en Aerospace

AAAfternoons
•
•
•
•

8 maart: vastgoedmarketing MRA
10 juni: Schiphol Aviation Marketing
13 september: Growndowntown + Startup B
21 oktober: JSF > Kansen voor de Amsterdamse logistiek?

Studiereis 2016
• Bestemming Frankfurt (26-28 september)
• Delegatie 26 personen o.l.v. delegatieleider
Adam Elzakalai

Cluster Logistiek Generiek
Het aantrekken van de luchtvrachtmarkt op Schiphol lijkt een
positief gevolg te hebben voor het sentiment bij verschillende
logistieke dienstverleners actief in de MRA. In 2016 zag
Schiphol een groei van de luchtvracht met 1,8% vergeleken
met 2015 (totaal 1,7 miljoen ton). Deze groei is bovengemiddeld vergeleken met concurrerende Europese luchthavens.
De groei had met name te maken met de komst van een
aantal nieuwe airlines en de groei van een aantal bestaande.

Companies

AAA Jaarverslag 2016		

Cargo

Aerospace

Fashion

Totaaloverzicht activiteiten 2016			

Naast voorzichtige uitbreidingen van bedrijven wordt er echter
nog steeds gekeken naar optimaliseren van supply chains en
kostenbesparingen met consolidaties tot gevolg. Het investor
development programma is daarom van groot belang om
gevoel te houden bij de markt en internationale bedrijven te
faciliteren (zowel bij uitbreiding, relocatie als behoud voor
regio en Nederland). De laatste twee kwartalen van 2016 laten
een grotere huisvestingsvraag zien bij logistiek dienstverleners. De Brexit lijkt nog geen directe (positieve) gevolgen te
hebben voor de logistiek in de Amsterdamse regio; signalen
vanuit NFIA en AIB lijken echter positief. De MRA houdt daarnaast een sterke aantrekkingskracht op de vestiging van
hoofdkantoor gerelateerde activiteiten van logistiek dienstverleners.
Verder liet 2016 een grotere vraag zien naar locaties voor
(Chinese) e-commercepartijen. De groei ligt met name bij de
ontwikkeling van cross-border e-commerce, en niet b2b, maar
many to many (many suppliers to many consumers). De afhandelaren op Schiphol merken ook een sterke toename van dit
verkeer en dit leidt tot een aantal problemen (massa en compliancy). Schiphol en de douane hebben dit probleem onderkend en hebben dit als een van de prioriteiten gesteld.
In 2016 is de AAA factsheet opgeleverd. Deze folder geeft
inzicht in de diensten van AAA en meer informatie over de
sectoren aerospace en logistiek in de MRA. Daarnaast is er in
2016 een start gemaakt met de factsheet logistieke propositie
Deze wordt in Q1 2017 opgeleverd.
Verder heeft AAA input geleverd aan de Holland Logistics

Greenport

Business locations
development

Port

Innovation
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Library van Nederland Distributieland (NDL) en meegedacht
met een aantal nationale proposities - zoals spareparts - gecoördineerd door NDL.

Activiteiten
• Acquisitiereis Boston, New York, Chicago (juni 2016)
• Ledenreis NDL en bezoek CSCMP, Florida (september
2016)
• Beursbezoek Air Cargo Forum, Parijs (oktober 2016)
• Beursbezoek Eye for Transport, 3PL Europe
(november 2016)

Cluster high-tech / data centers
In oktober 2016 maakte het kabinet bekend dat Nederland er
naast Schiphol en de Rotterdamse haven officieel een mainport bij heeft: de dataport rond Amsterdam. De markt voor
data centers valt binnen AAA onder een deelsegment van het
logistieke cluster, namelijk High Tech.
Na de eerder opgestelde regiopropositie op initiatief van
AAA , wordt vanuit SADC en vanuit provincie Flevoland gewerkt aan een datacenter campus. Almere heeft een bijzondere positie in de data center wereld. In Almere is de fysieke
plek van het Big Data Value Center (BDVC) gevestigd, een
uniek open innovatie platform waar verschillende organisaties
en partijen experimenteren met (big) data. In dit centrum
creëren we concrete meerwaarde uit data. Dat deze locatie
aantrekkingskracht heeft op data centers spreekt voor zich.
AAA werkt deze concepten niet uit, maar ondersteunt haar
partners in de internationale marketing & acquisitie van de
doelgroepen voor deze campussen. In het eerste deel van het

Life Sciences

Food & Flowers

AAA Jaarverslag 2016		

Surface

jaar is vooral de nadruk gelegd op het versterken van het
regionetwerk. Koppeling met de ambities van de Amsterdam
Economic Board, Digital Connectivity en verdere samenwerking met de stichting GreenIt. In Q2 is de naast de verdere
uitwerking van de campus een salesstrategie opgezet waar
AAA de tweede helft van het jaar zich vooral zal heeft ingezet
op het internationale deel van deze strategie. Zo is onder
andere bij de NDL reis naar Florida de Amsterdamse propositie bij meerdere partijen, waaronder NFIA kantoren, onder de
aandacht gebracht. Met Enterprise Ireland, Invest in Ireland en
met de branche organisatie voor data centers Dutch Data
Association (DDA) is in november een congres georganiseerd
voor internationale kennisdeling en samenwerking binnen
Europa.
In het laatste deel van het jaar is de propositie voor grote data
centers langs de Flevokust afgerond en heeft het Schipholcluster goedkeuring van de gemeente Haarlemmermeer
gekregen om uit te breiden. In de eerste helft van 2017 wordt
met Almere de propositie vastgesteld zodat we op meerdere
plekken in de MRA heel concreet de verschillende segmenten
van nieuwe data centers goed kunnen faciliteren. De verwachtingen voor 2017 zijn dan ook hoog voor wat betreft nieuwe
vestigers in deze snel groeiende markt.

Activiteiten
• Japan reis georganiseerd door aib Japan desk met deels
NFIA data center programma (23-27 mei)
• Invest in Ireland, Enterprise Ireland en DDA congres data
centers Amsterdam (10 november)
• Ontbijt binnen Dutch Green Building week,
verduurzamen van data centers (27 september)

Logistic Companies

Totaaloverzicht activiteiten 2016			
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Cluster Aerospace

Activiteiten

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. Tot
op heden 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). Binnen de MRA
zijn minimaal 20.000 werknemers actief in deze sector. De
spillovers van deze sector zijn groot: de aerospace sector
creëert veel indirecte werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de
logistiek.

• Bezoek aerospace cluster Brabant
(16 mrt 2016)
• Bezoek aerospace cluster Toulouse met leden AAA
(17-18 mrt 2016)
• MRO Americas Dallas en investment dinner
(04-07 apr 2016)
• Farnborough Airshow met NAG - stand
(11-14 jul 2016)
• MRO Europe met NAG stand
• (18-20 okt 2016)

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. Wereldwijd is het
aantal FDI projecten binnen aerospace relatief beperkt, waardoor er een grote concurrentie is tussen verschillende landen
en regio’s.
De relatie met de bestaande investeerders, ‘current investors’,
is 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. Besluitvormingsprocessen zijn echter complex waardoor
het verzilveren op zich laat wachten.

Internationale delegaties presentaties:
NDL en havenbedrijf			
26-jan
Wenen Airport				29-mrt
Colliers USA				22-jun
Taiwan delegatie				12-apr
Taiwan delegatie				22-jun
Taiwan delegatie				2-sep
Durban Aerotropolis			
7-sep
Chinees-NL aerospace			
21-sep
Amerikaanse persreis			
7-okt
Qingdao Airport + Municipality		
30-nov
Delhi Airport				16-dec

Aandachtspunt blijft 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).

Life Sciences

Food & Flowers
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Jaarrekening 2016
Winst- en verliesrekening

Omschrijving inkomsten

Begroting 2016

Geboekt 2016

Verschil

€ 377.500
€ 1.500
€ 379.000

€ 377.500
€ 51
€ 377.551

€ -1.450
€ -1.450

Totaal Additionele bijdrage

€ 140.000
€ 140.000

€ 140.000
€ 140.000

-

Totaal: Opbrengsten

€ 519.000

€ 517.551

€ -1.450

Contiributies leden
Rentekosten
Totaal opbrengsten

Vervolg kosten
Marketingcommunicatie kosten
Marketingcommunicatie uren
Acquisitie overig kosten
Acquisitie overig uren

Basisfinanciering internationale marketing (SADC)

AAA corporate communicatie kosten
AAA corporate communicatie uren
Vastgoedbeurzen kosten

Kosten

Totaal Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Aerospace kosten
Aerospace uren

Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Verzekeringen
Accountantskosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal Algemeen Bureau AAA

€ 64.900
€ 20.600
€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200
€ 95.700

€ 60.214
€ 12.406
€ 3.721
€ 4.010
€ 2.706
€ 207
€ 83.263

€ 4.686
€ 8.194
€ -1.721
€ -10
€ 1.294
€ -7
€ 12.437

Logistics kosten
Logistics uren
Totaal Cluster development
Onvoorziene kosten
Totaal Onvoorzien
Totaal: Kosten

Mipim kosten
Platform- en netwerkactiviteiten kosten
Platform- en netwerkactiviteiten uren
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) kosten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen) uren
Studiereizen
Totaal Platform- en netwerkactiviteiten

AAA Jaarverslag 2016		
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€ 8.000
€ 48.150
€ 3.000
€ 7.500
€ 12.000
€ 78.650

€ 4.351
€ 49.230
€ 788
€ 7.380
€ 14.001
€ 75.750

€ 3.649
€ -1.080
€ 2.212
€ 120
€ 2.001
€ 2.900
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Resultaat
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Begroting 2016

Geboekt 2016

Verschil

€ 3.500
€ 6.000
€ 8.000
€ 12.300
€ 5.000
€ 9.850
€ 5.000
€ 49.650

€ 588
€ 6.180
€ 3.128
€ 17.820
€ 4.735
€ 8.336
€ 234
€ 41.021

€ 2.912
€ -180
€ 4.872
€ -5.520
€ 266
€ 1.514
€ 4.766
€ 8.629

€ 40.000
€ 60.200
€ 56.350
€ 135.950
€ 292.500

€ 51.248
€ 61.080
€ 51.691
€ 134.010
€ 298.028

€ -11.248
€ -880
€ 4.659
€ 1.940
€ -5.528

€ 2.500
€ 2.500

-

€ 2.500
€ 2.500

€ 519.000
-

€ 498.063

€ 20.937

€ 19.488

€ 19.488

pagina 19

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

