
 
 

 

 

 

Artikel 34 vragen 

 

 

 
 
In november 2022 sprak mevr Hoogesteger -Penders de raad toe aangaande de plannen 
rondom het huisvesten van arbeidsmigranten in het Edisonpark. 
 
Wij hebben daarover de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat het terrein van Plan Uitzicht Souburg verontreinigde grond bevat? 
A- Zo ja, welke de risico’s heeft dit voor de gezondheid van 

toekomstige bewoners, zoals arbeidsmigranten? Is of 
wordt dit nog nader onderzocht? Zijn hier gegevens van 
bekend/ openbaar? 

B- Indien die grond verontreinigt is wordt de grond 
dan gesaneerd?  

C- Is daar de ondernemer verantwoordelijk voor of 
de gemeente?  

D- Wordt deze grond dan 
ergens anders gestort of 
bijv zoals bij Edelweiss ter 
plekke gesaneerd? 

E- Is de ondernemer op de 
hoogte van de duur van dit 
proces en draagt hij ook de 
kosten daarvoor? 
 

2. Hoe kijkt het college tegen de verkeerssituatie onder het viaduct van de sloebrug?  
A- Voorziet het college daar problemen voor de verkeersdoorstroom en de veiligheid 

van de bewoners mocht dit plan worden doorgezet?  
B- Welke gevolgen heeft dit plan voor toekomstige visie met betrekking tot een 

tunnel? 
C- Mocht dit de aanleg van een tunnel bemoeilijken, is er dan nagedacht over een 

alternatief? 



D- Heeft het college contact gehad met de provincie om de kijken naar de 
verkeerssituatie onder het viaduct van de Sloeburg? Zo niet, zijn zij wel 
voornemens dit te doen en op welke termijn? 

E- Klopt het dat het edisonpark een 30 km zone is? Zo ja, zijn er plannen om de 
situatie zo aan te passen dat dit de automobilist ook uitnodigt om 30 km te rijden? 
 

3. Klopt het dat op die locatie 216 plaatsen voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd? 
En is dit het maximum aantal of kan dit nog worden uitgebreid door de ondernemer? 
A- Zo ja, hoe verhoudt zich dit met kleinschalige opvang (100) en het coalitieakkoord? 
 

4. Zijn er in de plannen van de Kenniswerf aanpassingen opgenomen om de 
verkeerssituatie in en rondom het Edisonpark te verbeteren? 

5. Wordt er gekeken naar alternatieve locaties? 
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