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Ontwikkelplan stadion door Excelsior Rotterdam aangeboden aan gemeenteraad

Excelsior Rotterdam werkt ondanks de huidige pandemie en de economische problemen die
daarmee gepaard gaan, nog steeds hard aan uitbreidingsplannen voor het Van Donge & De Roo
Stadion. Vandaag hebben wij het ontwikkelplan voor de vernieuwing van ons huidige stadion
aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.
Excelsior is al geruime tijd met de gemeente en andere stakeholders in gesprek over het vernieuwen
van het stadion. Na een ruimtelijke verkenning heeft dit geresulteerd in het nu ingediende
ontwikkelplan, waarin twee opties zijn uitgewerkt: een nieuwbouw en vernieuwbouw-variant.
Vanwege het te verwachten grotere draagvlak, de betere faseerbaarheid en grotere flexibiliteit die
deze optie biedt, en de lagere investeringskosten, gaat de voorkeur momenteel uit naar de
vernieuwbouw-variant.
Met de plannen voor het stadion wil Excelsior niet alleen bijdragen aan de Rotterdamse trots met
verzorgd voetbal, maar tevens nog meer onderdeel worden van de stad door ons te richten op een
multifunctioneel gebouw waar wonen, sport, bewegen, elkaar ontmoeten en gezondheid
samenkomen. De toekomstige stadionvernieuwing staat symbool voor de manier waarop Excelsior
zich in de Rotterdamse maatschappij en de omliggende wijken manifesteert: betrokken, gericht op
(top)sport en beleving.

=>

Belangrijke doelstelling van het ingediende ontwikkelplan is het genereren van niet-voetbal
gerelateerde inkomsten voor de club. Hiermee wil Excelsior een zo toekomstbestendig en robuust
mogelijk verdienmodel voor de komende decennia realiseren. De huidige tijd laat eens te meer zien
dat inzetten op verdiencapaciteit die onafhankelijk is van de ups & downs uit het voetbal, loont.
De ontwikkeling en het vervolgtraject zijn mede afhankelijk van de investeringsbereidheid en
initiatieven van marktpartijen en financiers waarmee we verkennende gesprekken hebben gevoerd.
Wij ontvangen daar gelukkig nog steeds positieve signalen over. In de komende periode starten we
met een intensief traject, waarbij onder meer een gedetailleerder programma van eisen en
schetsontwerpen worden gemaakt. De doorlooptijd van de gehele ontwikkeling is afhankelijk van
verschillende factoren, zal fasegewijs plaatsvinden en een aantal jaar gaan duren.
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