Roots Beleidsadvies
Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op
het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Wat doen we?
In de visie van Roots moet een regio of locatie worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken van
een gebied. Roots helpt haar opdrachtgevers bij het
inventariseren van die kenmerken, het in beeld
brengen van relevante trends en ontwikkelingen en
het opstellen van een visie. Bovendien brengt Roots
bij gebiedsontwikkelingen de effecten in het sociale,
fysieke en economische domein in kaart.

Wie zijn we?
Drijvende kracht achter Roots Beleidsadvies is
Gilbert Bal. Gilbert heeft uitgebreide ervaring
opgedaan met ruimtelijk-economisch onderzoek
en advies bij Rabobank Nederland en Ecorys.
De aanpak van Roots Beleidsadvies kenmerkt
zich door flexibiliteit, betrokkenheid en een
goede prijs-kwaliteitverhouding. In de visie van
het bureau staat het leveren van toegevoegde
waarde voor klanten centraal.

Wie zijn onze klanten?
Roots werkt alleen of in samenwerking met partners voor
gemeenten, provincies en de Ministeries van EZ en I&M.
Ook werkt Roots voor beleggers, ontwikkelaars en intermediaire organisaties zoals lokale banken, ondernemersverenigingen en Kamers van Koophandel. Bent u benieuwd
wat Roots voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend
contact op via 070-7799469 of info@rootsadvies.nl.
Meer informatie vindt u op: www.rootsadvies.nl.

Portfolio Roots Beleidsadvies
In het portfolio van Roots Beleidsadvies wordt per thema
een selectie getoond van de projecten die door het
onderzoeks- en adviesbureau zijn uitgevoerd.
Centrumontwikkeling
2011/2012: Actieprogramma voor de Delftse
binnenstad
In opdracht van de Stichting Centrum Management Delft
heeft Roots Beleidsadvies een actieprogramma opgesteld
om de gastvrijheid van de binnenstad te vergroten, het
aantal toeristische bezoekers aan de (binnen)stad te vergroten en de gemiddelde bestedingen van bezoekers te
verhogen. In totaal zijn 75 acties geïdentificeerd en o.b.v.
draagvlak, haalbaarheid en economisch effect gerangschikt.
De vijf acties met hoogste prioriteit zijn in 2012 door de
ondernemersverenigingen en de gemeente uitgevoerd om
de concurrentiepositie van de binnenstad te versterken.

2012: Onderzoek parkeerbehoefte binnenstad Zwolle
In opdracht van de Gemeente Zwolle heeft Roots Beleidsadvies
een onderzoek uitgevoerd naar de parkeerbehoefte in de Zwolse
binnenstad tot 2020, de huidige bezetting van parkeergarages
en parkeerterreinen en de te verwachten perioden van onderen overcapaciteit in de binnenstad, rekening houdend met het
parkeeraanbod dat in de stad is/wordt gecreëerd.

2012: Economische visie centrum Den Hoorn
In opdracht van de Gemeente Midden-Delfland, de Kamer van Koophandel Westland en
de Ondernemersvereniging Schipluiden Den Hoorn heeft Roots Beleidsadvies de visie
“Samen werken aan het centrum van Den Hoorn” opgesteld. De visie geeft
aan hoe het centrum zich in de komende vijf jaar kan/moet ontwikkelen
en hoe ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hieraan een
bijdrage kunnen leveren. De visie toont tevens de resultaten van
een marktconsultatie onder winkeliers en geeft als zodanig aan
welke ruimtebehoefte zij hebben en of zij verplaatsing naar een nieuwe
-nog te ontwikkelen- supermarktlocatie overwegen.

Portfolio Roots Beleidsadvies
In het portfolio van Roots Beleidsadvies wordt per thema
een selectie getoond van de projecten die door het
onderzoeks- en adviesbureau zijn uitgevoerd.
Stedelijke economie en werklocaties
2012: Actieprogramma voor bedrijventerrein
Schieoevers
In opdracht van de Bedrijvenkring Schieoevers en de
Kamer van Koophandel Delft heeft Roots Beleidsadvies
voor bedrijventerrein Schieoevers een actieprogramma
opgesteld om de leegstand te beperken en de werkgelegenheid te behouden. In totaal zijn 69 acties geïdentificeerd en op basis van draagvlak, haalbaarheid en
economisch effect gerangschikt. De zeven acties met
hoogte prioriteit zijn/worden in de periode 2012-2013
uitgevoerd om de economische ontwikkeling van het
gebied te stimuleren.

2012: Economische Verkenning Rotterdam, themastudie
“De Onzichtbare Economie”
In opdracht van de Gemeente Rotterdam hebben Bureon en Roots
Beleidsadvies een themastudie naar de “Onzichtbare Economie” in
Rotterdam uitgevoerd. In het onderzoek zijn de ruimtelijke effecten
van de digitalisering van de economie op bijvoorbeeld de vraag naar
winkelruimte en die van de flexibilisering van de arbeidsmarkt op
bijvoorbeeld de vraag naar kantoorruimte geanalyseerd.

2012/2013: Economische Agenda Venlo
Roots Beleidsadvies en Bureon zijn door de Rabobank Venlo e.o.
gevraagd een Economische Agenda voor de regio Venlo op te
stellen. De studie betreft een actualisatie van de economische
visie die vijf jaar geleden door de bank is uitgebracht en brengt
een prioritering aan in (toekomstige) initiatieven om de Venlose
maakindustrie en logistiek, de Greenport Venlo en de Venlose
binnenstad te ondersteunen. Ook is de regionaal-economische
ontwikkeling van Venlo in de afgelopen vijf jaar geanalyseerd.

Portfolio Roots Beleidsadvies
In het portfolio van Roots Beleidsadvies wordt per thema
een selectie getoond van de projecten die door het
onderzoeks- en adviesbureau zijn uitgevoerd.
Rurale economie en plattelandsontwikkeling
2012: Tuinbouwvisie Bommelerwaard 2012
In samenwerking met Rabobank Regionaal Onderzoek heeft Roots
Beleidsadvies voor de Rabobank Bommelerwaard de tuinbouwvisie
“Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard” uit 2007 geactualiseerd. In de visie van 2012 staat de actuele economische
ontwikkeling van de tuinbouw én het toekomstperspectief van de
sector in de Bommelerwaard centraal. In de visie zijn concrete
aanbevelingen geformuleerd over de wijze waarop de regionale
glassierteelt, paddenstoelenteelt, fruitteelt, handel en verwerking
blijvend kunnen worden versterkt. De belangrijkste conclusies en
aanbevelingen zijn tevens te raadplegen via een App voor de iPad.

2012: Regionale tuinbouwvisie Emmen
In opdracht van de Stichting Tuinbouw Emmen (STEM) hebben Roots
Beleidsadvies en Bureon voor de tuinbouwgebieden in Klazienaveen
en Erica een visie opgesteld. De visie schetst voor de regionale
tuinbouw twee scenario’s. In het eerste gaat de tuinbouw door op de
huidige weg met de nadruk op bestaande teelten, maar met nieuwe
geografische afzetmarkten en procesinnovaties om de concurrentie
de baas te blijven. In het tweede ondergaat de regionale tuinbouw
een (technologische) transitie door zich primair te richten op
biobased productie voor afnemende industrieën.

2013: Ex-ante evaluatie Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020
In opdracht van het Ministerie van EZ en het Regiebureau POP is Roots Beleidsadvies
betrokken bij de ex ante evaluatie van het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het doel van deze evaluatie is te komen
tot een programma dat middels goed programmamanagement op
effectieve en efficiënte wijze de voor Nederland relevante doelstellingen weet te bereiken. In de evaluatie vindt een beoordeling van
de SWOT-analyse, de interventielogica en de inrichting van het management
plaats. Roots Beleidsadvies is ook betrokken bij de soortgelijke ex-ante evaluatie van het
nieuwe Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

