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Geachte heer Lammers,
Op 9 september 2021 hebben wij een brief van uw fractie ontvangen waarin u aangeeft, dat u met enige
regelmaat signalen krijgt van bewoners en passanten, dat zij zich niet echt veilig voelen wanneer zij gebruik
maken van de Schoonhetenseweg. U geeft in uw brief aan dat dit wordt veroorzaakt door sterk overhangende
takken, zichtbare dode bomen, afgevallen hout door vrachtverkeer en minder goed zicht ten gevolge van
achterstallig onderhoud aan de bomen langs deze weg. Uw fractie is ter plaatse geweest en u kunt zich de geuite
zorgen voorstellen.
Vanuit deze context heeft uw fractie daarom schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de
Schoonhetenseweg.
In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1.

Klopt het dat de bomen langs de Schoonhetenseweg eigendom zijn van landgoed Schoonheten?
Ja, dat klopt.
Tussen 1863 en 1880 heeft de afkoop van het onderhoud van de weg en de beplanting plaats gevonden. Het
recht van de beplanting is aan de familie Bentinck gebleven. Het betreft hier de laanbeplanting, dus de
bomen direct langs de weg (en niet de bomen in het naastliggende bosgebied).

2.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de Schoonhetenseweg als eventuele ongevallen en schades
worden veroorzaakt door bomen die niet in eigendom zijn bij de gemeente. Geldt dit ook als de schade wordt
veroorzaakt door takken die overhangen op gemeentelijke wegen?
De gemeente Raalte is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen langs de Schoonhetenseweg.
Wanneer er schade ontstaat ten gevolge van achterstallig onderhoud van de bomen, dan is de gemeente
Raalte aansprakelijk.
Dit geldt alleen voor schade die veroorzaakt wordt door overhangende takken die lager hangen dan 4,50
meter. Voor wegen, zoals de Schoonhetenseweg, geldt een wettelijke doorrijhoogte van 4,50 meter.

3.

Is er overleg (geweest) met de eigenaren van het landgoed over het onderhoud van deze bomen. Indien zo:
wanneer was dat en wat was de uitkomst. Zijn er afspraken gemaakt en zo ja, welke afspraken zijn gemaakt?
Er heeft nog geen overleg plaats gevonden met de eigenaren van het landgoed over het onderhoud van deze
bomen. Het ligt in de planning om hen binnenkort te informeren over de snoeiplanning en afspraken te
maken over bomen die, in verband met de conditie, gekapt moeten worden. Na dit overleg wordt er gestart
met het snoeien van de bomen langs de Schoonhetenseweg.

4.

Als de gemeente niet aansprakelijk is voor eventuele schade ten gevolge van ontbrekend of achterstallig
onderhoud van de bomen, heeft u als wegeigenaar de eigenaar van het landgoed gewezen op hun
aansprakelijkheid bij schade?
De gemeente is wel aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het achterstallig onderhoud van de
bomen aan de Schoonhetenseweg.

5.

Aanwonenden verzekeren in onzekerheid over de vraag waar men moet zijn bij klachten en evt. schade, bij de
gemeente als wegeigenaar of het landgoed als eigenaar van de bomen. Kunt u de inwoners hierover
duidelijkheid geven?
Ja.
De aanwonenden krijgen dit najaar een brief van de aannemer die de snoeiwerkzaamheden gaat uitvoeren.
In de brief staat aangegeven wanneer de aannemer de werkzaamheden voor de gemeente uitvoert en of er
(eventuele) afsluiting(en) en omleidingsroutes worden ingesteld.
Eind vorig jaar heeft ten behoeve van het bepalen van het onderhoud en ten behoeve van het project
Schoonhetenseweg een uitgebreide inspectie plaats gevonden. Hiermee kunnen plannen afgestemd worden
op de conditie/toekomstverwachting van de bomen. Doordat de voorbereiding voor dit project nog gaande is
gaan we al wel het onderhoud aan de bomen uitvoeren. Het onderhoud stond al gepland en de uitkomst van
de inspectie geeft ook aan dat onderhoud niet langer uitgesteld kan worden.
De gemeenteraad heeft in november 2020 voor 2021, 2022 en 2023 extra krediet beschikbaar gesteld om het
achterstallig onderhoud aan alle bomen binnen de gemeente Raalte weg te werken. Een relatief groot deel
van het krediet dat voor 2021 en 2022 beschikbaar is gesteld, zal voor het wegwerken van het achterstallig
onderhoud Schoonhetenseweg gebruikt worden.
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