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DIENST RUIMTE - REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN
NIET VERHAKSELBAAR HOUT UIT KAPPINGEN IN
STEDELIJKE GROENZONES, PARKEN EN BOSSEN HERVASTSTELLING.

De gemeenteraad,
Overwegende dat n.a.v. de heraanleg van de groenzones in de diverse wijken van de stad Torhout
bomen dienen gerooid te worden om diverse redenen;
Overwegende dat het kroonhout en het dunne hout ter plaatse zal gehakseld worden, maar dat
voor het niet verhakselbaar (dik) hout een bestemming dient gezocht;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het niet verhakselbaar
hout aan de inwoners te koop aan te bieden;
Gelet op de procedure, vermeld in het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse regering
houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere
bosproducten afkomstig uit openbare bossen van 7 juli 2002;
Overwegende dat de stad Torhout lid is van de Bosgroep Houtland vzw; dat het mogelijk is dat de
Bosgroep Houtland vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bij kappingen in het
stadsdomein, het hout op stam namens de stad Torhout verkopen;
Overwegende dat kappingen uitgevoerd kunnen worden door aannemers aangesteld door het
stadsbestuur of door de technische dienst, als werken in eigen beheer;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 houdende reglement voor de verkoop van
niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende aanvulling en wijziging van het
gemeenteraadsbesluit van 25 maart houdende reglement voor de verkoop van niet verhakselbaar
hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen;
Overwegende dat het wenselijk is, boven vermelde gemeenteraadsbesluiten, na interne evaluatie,
op te heffen en een nieuw reglement vast te stellen, inzonderheid wat betreft de minimum
verkoopprijs;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:

met eenparigheid.

Artikel 1 - Het niet verhakselbaar (dik) hout afkomstig uit kappingen in stedelijke groenzones,
parken en bossen zal als volgt te koop worden gesteld en verkocht:
1. Het hout dat ontstaat uit kappingen door een aannemer, aangesteld door het stadsbestuur, zal
door de aannemer tegen dagprijs van het hout in mindering worden gebracht op de factuur van de
aanneming of verrekend worden met een afzonderlijke creditnota.
Indien de aannemer het hout niet wenst te kopen op die basis, zal het hout aangeboden worden
volgens onderstaand punt 3.
2. Het hout op stam dat ontstaat bij kappingen in stadsdomeinen, in opdracht van de Bosgroep
Houtland of het Agentschap voor Natuur en Bos, zal door de Bosgroep Houtland of het Agentschap
voor Natuur en Bos worden verkocht, waarna de ontvangsten, eventueel in mindering gebracht
met de verkoopkosten, zullen worden doorgestort aan de stad Torhout
3. Voor het brandhout dat ontstaat door kappingen in eigen beheer geldt volgende procedure:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Bij aanbod zal de stad Torhout vooraf naar de officiële marktprijs informeren.
Er kan vervolgens geboden worden met de marktprijs als startprijs.
Het brandhout zal verzameld worden op de gronden van de technische dienst.
Via de website van de stad Torhout en de pers zal de verkoop worden aangekondigd. Vanaf
de datum van publicatie kan gedurende de volgende 30 kalenderdagen worden geboden.
Eén voorbeeldlot kan door de burgers bezichtigd worden op de technische dienst tijdens de
openingsuren.
Iedere burger kan een bod doen op één of meer dergelijke loten met een
inschrijvingsformulier via de balie Ruimte of de website.
Een bod moet schriftelijk worden ingediend bij de financiële dienst onder gesloten omslag.
De hoogste bieder zal schriftelijk verwittigd worden.
De hoogste bieder mag kiezen hoeveel loten hij tegen de geboden prijs aankoopt. Het
resterend hout wordt op dezelfde wijze aangeboden aan de tweede hoogste bieder, enz.
Ieder lot moet vervolgens betaald worden in de financiële dienst tegen ontvangstbewijs.
Met dit ontvangstbewijs kan, mits afspraak met de hoofdcoördinator, het hout op de
technische dienst worden afgehaald.
Het hout moet worden afgehaald, uiterlijk 30 kalenderdagen na de betaaldatum.

Artikel 2 - Het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 houdende het reglement voor de verkoop
van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen en het
gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 tot aanpassing van dit reglement, worden opgeheven.
Artikel 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van
dit reglement.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 29 januari 2018.
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