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BESTUURSOORSIG 

1. INLEIDING 

Hierdie Bestuursoorsig verskaf ‘n samevatting van die Omgewingsimpakverslag (OIV), insluitende die 

Omgewingsbestuursprogram (OBPr), saamgestel as deel van die Bestekopname- en 

Omgewingsimpakevalueringsproses (hierna gesamentlik die B&OIE”) wat onderneem word vir die aansoek 

deur Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd (hierna “Rhino Oil and Gas”) om ‘n eksplorasiereg 

(ER).  Die aansoek is ingedien ingevolge Artikel 79 van die die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en 

Petroleum Hulpbronne, 2002 (Wet 28 van 2002) (MPRDA) (Verw. 12/3/350 ER) vir petroleumprodukte op 

verskeie please in die Vrystaat en KwaZulu-Natal provinsies. 

Die OIV som die impakstudieproses op wat tot dusver gevolg is en verskaf ‘n oorsig van die voorgestelde projek 

en die geaffekteerde omgewing.  Dit verskaf ook ‘n assessering van die impakte van die voorgestelde projek en 

lys die voorgestelde bestuursmaatreëls. 

 

1.1 Geleentheid om kommentaar te lewer 

Hierdie OIV is vir ‘n 30-dae kommentaarperiode vrygestel vanaf 28 Augustus tot 29 September 2020 om aan 

belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GPs) ‘n geleentheid te bied om kommentaar te lewer op die 

bevindinge van die B&OIE proses. 

Kopieë van die volle verslag is op die SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd (SLR) webblad (by 

https://slrconsulting.com/public-documents1) beskikbaar.  ‘n Elektroniese kopie van die verslag kan op 

aanvraag op CD verskaf word.  Die Bestuursoorsig is ook vertaal na Sesotho, isiZulu en Afrikaans en is beskibaar 

vanaf die SLR webblad of kan op aanvraag per e-pos gestuur word. 

Enige kommentaar moet aan SLR gestuur word by die adres, telefoon/faksnommers of e-posadres hieronder.  

Vir kommentaar om ingesluit te word by die Finale OIV moet dit SLR teen 29 September 2020 bereik.  Die 

dokument sal dan opgedateer word tot ‘n finale verslag, met inagneming van die kommentaar wat ontvang is, 

en ingedien word by die Petroleumagentskap van Suid-Afrika (“PASA”), die aangewese agentskap 

verantwoordelik vir die administrasie van petroleumverwante minerale, vir besluitneming. 

 

 

1 Die webblad verskaf ‘n verniet data aflaai opsie wat versker dat die verslag beskikbaar is aan B&GPs met beperkte toegang tot mobiele 

data. 
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1.2 Agtergrond tot die projek 

Rhino Oil and Gas het ‘n aansoek om ‘n ER by PASA ingedien.  

Minerale wat ingesluit is in die aansoek, is olie, gas, kondensaat, steenkoolbedmetaan, helium en biogeniese 

gas. Die ER-aansoekgebied is wyd en sluit dele van die Vrystaat en noordelike KwaZulu-Natal in (sien Figuur 0). 

Rhino Oil and Gas het voorheen ’n Tegniese Samewerkingspermit (TCP 165) oor hierdie gebied gehad. Die ER-

aansoekgebied sluit alle eiendomme uit waar die toestaan van ’n ER deur Artikel 48 van die MPRDA verbied 

word, soos beskermde gebiede, paaie en woongebiede.  

In hierdie ER-aansoek het Rhino Oil and Gas aansoek gedoen om magtiging ten einde vroeë-fase eksplorasie vir 

olie en gas te onderneem, wat moontlik in geskikte geologiese strata kan voorkom. Die beoogde 

eksplorasiewerkprogram is beperk tot ’n oorsig van data op kantoorvlak en die onderneming van ’n 

lugopname. Die uitsluitlike doel van die beoogde werk sal wees om die teenwoordigheid van enige moontlike 

petroleumhulpbron aan te dui wat verder ondersoek kan word. Geen stimulasie, druktoetsing, hidrobreking of 

wateronttrekking is ingesluit by die eksplorasiewerk wat vir hierdie ER beoog word nie.  

 

FIGUUR 0: LIGGING VAN DIE VOORGESTELDE 350 ER EKSPLORASIEREG-AANSOEKGEBIED (ORANJE 

BUITELYN) 

1.3 Opsomming van magtigingsvereistes 

‘n Aansoek vir ‘n ER vereis wetlike magtiging in terme van beide die MPRDA en die Nasionale Wet op 

Omgewingsbestuur, 1998 (Wet 107 van 1998; NEMA).  In terme van Artikel 79 van die MPRDA word ‘n ER 

vereis vanaf die Minister van Minerale Hulpbronne (of aangewese owerheid) voordat eksplorasie aktiwiteite 

mag begin. Die 350 ER aansoek wat in terme van Artikel 79 van die MPRDA ingedien is, is op 23 Januarie 2019 

deur PASA aanvaar.  Die aanvaarding van die aansoek stel die aansoeker slegs in staat om voort te gaan met die 

gereguleerde konsultasie en omgewingsimpakstudie en verslaggewingsproses.  

In terme van Artikel 79(4) van die MPRDA is een van die vereistes om ‘n ER te bekom dat ‘n aansoeker moet 

voldoen aan Hoofstuk 5 van NEMA met betrekking tot konsultasie en verslaggewing (sien onderstaande). Die 

Minister (of aangewese owerheid) mag slegs ‘n ER toestaan as Omgewingsmagtiging uitgereik is.  Dit vereis dat 

die aansoeker Omgewingsmagtiging van die bevoegde owerheid bekom, in hierdie geval die Minister van 

Minerale Hulpbronne (of aangewese owerheid). Aktiwiteit 18 van Kennisgewingslys 2 (GN R984) is op die 

voorgestelde eksplorasie aktiwiteite van toepassing en ‘n B&OIE proses moet dus onderneem word sodat 
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PASA, as die aangewese owerheid, die aansoek om Omgewingsmagtiging kan oorweeg en ‘n aanbeveling aan 

die Minister van Minerale Hulpbronne kan maak.   

SLR is aangestel as die onafhanklike omgewingskonsultant om die B&OIE proses te onderneem.  Die omvang 

van die huidige impakstudieproses is spesifiek gefokus op die vroeë-fase eksplorasiewerkprogram (i.e. tensor 

gradiometriese swaartekragopname uit die lug). Die omgewingsevaluering van verdere grondgebaseerde 

eksplorasie, insluitende neem van kernboormonsters, seismiese opnames, waardering of sink van boorgate vir 

ekxplorasie of toekomstige produksie, van buite die omvang van hierdie OIE proses.   

In ooreenstemming met die OIE Regulasies 2014 is alle ander wetgewing en riglyne wat oorweeg is tydens die 

saamstel van die impakverslag uiteengesit in die verslag.  Die beleid en wetgewingsraamwerk waarbinne die 

projek voorgestel word is vervat in Gedeelte 2 van die OIV. 

2. OIE METODOLOGIE 

2.1 Bestekopnamefase 

Die Bestekopnamefase het voldoen aan die vereistes van NEMA en die OIE Regulasies 2014, soos gewysig.  Dit 

het ‘n kennisgewingsproses ingesluit aangaande die voorgestelde projek en B&OIE proses om sodoende te 

verseker dat alle moontlike kern omgewingsimpakte geïdentifiseer is, insluitende impakte wat verdere 

ondersoek sou benodig.  

Die Bestekopnameverslag vir die voorgestelde projek, wat in ooreenstemming met Bylae 2 van die OIE 

Regulasies 2014 saamgestel is, is op 30 Januarie 2020 deur PASA aanvaar. 

2.2 OIE Fase 

In ooreenstemming met Bylae3 van GN No. R982, is die doelstellings van die OIE om: 

• die beleid en wetgewingsraamwerk relevant tot die aktiwiteit te identifiseer; 

• die nodigheid en wenslikheid van die voorgestelde aktiwiteit en voorkeur ligging te beskryf; 

• werkbare alternatiewe verwant aan die projekvoorstel te identifiseer;  

• te verseker dat alle moontlike kern omgewingskwessies en impakte wat deur die voorgestelde projek 

veroorsaak kan word geïdentifiseer word; 

• ‘n regverdige geleentheid aan B&GPs te bied om betrokke te wees by die OIE proses;  

• potensiële impakte van die voorgestelde projekalternatiewe gedurende die verskeie fases van die projek te 

evalueer; 

• gepaste bestuursmaatreëls voor te stel om potensiële impakte te versag of potensiële voordele te 

bevorder; en 

• deur bostaande, ingeligte, deursigtige en verantwoordelike besluitneming deur die relevante owerhede te 

verseker. 
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Die OIE proses vir die aansoek is ontwrig deur die COVID-19 pandemie en Suid-Afrika se reaksie daarop.  Alle 

tydskale verwant aan die dienste en aksies vir omgewingsmagtiging is verleng in ooreenstemming met die 

instruksies wat deur die Minister (verwys na Gedeelte 2.3) uitgereik is in terme van die Rampbestuurswet.  OIE 

prosesse kon weer vanaf 5 Junie 2020 begin, onderworpe aan bepalings uiteengesit in gewysigde instruksies 

van die Minister (verwys na Gedeelte 2.3).  SLR het vervolgens by PASA aansoek gedoen om verdere uitstel van 

die tydskale om die OIE fase van die aansoek te voltooi.  PASA het die uistelversoek toegestaan en die finale 

OIV moet nou by PASA ingedien word teen 6 Oktober 2020.   

Soos uitgelê in die Studieplan vir OIE in die Bestekopnameverslag, was geen spesialisstudies nodig vir die 

onderneem van die impakevaluering nie. 

SLR het ‘n evaluerinsmetodologie gebruik wat die volgende oorweeg: intensiteit, omvang, tydsduur van die 

impak, die waarskynlikheid dat die impak sal plaasvind, die omkeerbaarheid en die graad waartoe die impak 

versag kan word.  Die proses behels oorweging van, inter alia: die doel en nodigheid van die projek; opinies en 

bekommernisse van B&GPs; sosiale en politieke norme; en algemene openbare belang. 

Die belang van die omgewingsimpakte is voor en na die implementering van versagtingsmaatreëls beoordeel.  

Die volgende metode is toegepas vir die evaluering van omgewingsimpakte: 

• Gevolg is ‘n funksie van intensiteit, ruimtelike omvang en tydsduur;  

• Belang is ‘n resultaat van die gevolg en waarskynlikheid. 

3. NODIGHEID EN WENSLIKHEID 

Hierdie gedeelte van die verslag bied ‘n oorsige van die die nodigheid en wenslikheid van die voorgestelde 

projek deur eerstens, die aansoeke vir die gebruik van aardgas (veral met verwysing na die 

kragopwekkingsektor) uit te lig en tweedens, aan te dui hoe hierdie aansoeke in lyn is en inpas binne die 

strategiese konteks van nasionale beleid en energiebeplanning, die wyer samelewingsbehoeftes en 

streeksbeplanning, soos toepaslik. 

Gebruik van Aardgas 

Aardgas is ‘n fossielbrandstof wat wêreldwyd as ‘n energiebron gebruik word vir, onder andere, verhitting, 

kook en elektrisiteitsopwekking.  Die vinnigste groeiende gebruik van aardgas is vir die opwek van elektrisiteit. 

Van die drie fossielbrandstowwe wat vir kragopwekking gebruik word (steenkool, olie en aardgas) laat aardgas 

die minste koolstofdioksied vry per eenheid krag opgewek.  Aardgasverbranding laat ook laer vlakke van 

stikstofoksiede, swaeloksiede, stofpartikels en kwik vry in vergelyking met steenkool en olie (Union of 

Concerned Scientists, n.d.). Party navorsing wys dat - wanneer dit met steenkool en olie vergelyk word - die 

gebruik van skaliegas en/of konvensionele aardgas ‘n groter kweekhuisgasvoetspoor mag hê oor ‘n 20-jaar 

periode. 

Aangesien ekonomiese groei afhanklik is van die beskikbaarheid van elektrisiteit, is die versekering van ‘n 

volhoubare en betroubare elektrisiteitsbron met voldoende kapasiteit ‘n kern aspek in die ekonomiese groei 

van Suid-Afrika.  Die elektrisitietstekorte wat oor die afgelope paar jaar in Suid-Afrika ondervind is, was ‘n 

belangrike bydraende factor tot die beduidende afname in die ekonomiese groeikoers.  Vervolgens het die 
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gebruik van aardgas vir kragopwekking beduidende voordele en is geïdentifiseer in nasionale beleid, tesame 

met hernubare energie opsies, vir die diversifisering van die plaaslike energieverskaffing pleks van steenkool.  

Die ekonomiese lewensvatbaarheid van die gebruik van aardgas vir plaaslike kragopwekking is afhanklik van die 

beskikbaarheid van plaaslike aardgasbronne, sowel as die finansiële kostes verbonde aan die invoer van 

aardgas. 

Tans is plaaslike bronne beperk tot die Renergen’s Virginia Gasprojek wat huidiglik Suid-Afrika se enigste 

aanlandige produksieperseel is en die gasvelde naby Mosselbaai (F-A veld) wat besig is om af te neem. Dit word 

beoog dat die F-O aflandige veld (Projek Ikhwezi) hierdie bron sal aanvul in die kort- tot medium termyn. Ander 

bevestigde aflandige reserwes sluit Total se Brulpadda vonds in Blok 11B/12B en die Ibhubesi Gasveld langs die 

Weskus van Suid-Afrika in. Die ontwikkeling van die veld om die bestaande Ankerlig Kragstasie te voorsien 

word tans oorweeg.  Buurlande (Mosambiek en Namibië) en ander Afrika nasies (Angola en Tanzanië) het 

beduidende gasreserwes.  

Alhoewel beperk, is daar gasinfrastruktuur en verbruik in Suid-Afrika. Gas word tans ingevoer vanaf Mosambiek 

deur die Republiek van Mosambiek Pyplynmaatskappy (ROMPCO) pyplyn. Hierdie gas word hoofsaaklik in Sasol 

se kool-na-vloeistof (CTL) proses in Secunda (Bischof-Niemz, Carter-Brown, Wright, & Zinaman, 2016) gebruik. 

In Johannesburg, voorsien Egoli Gas industrieë en huishoudings in sommige dele met gepypte aardgas vanaf 

Sasol. In 2013 het die totale aardgasvoorsienig in Suid-Afrika (plaaslike produksie en ingevoer) ongeveer 2.5% 

beloop van die totale primêre energievoorsiening van die land (Bischof-Niemz, Carter-Brown, Wright, & 

Zinaman, 2016). ‘n Toename in die plaaslike aardgasreserwe sal Suid-Afika dus in staat stel om die land se 

energievoorsiening te verseker (deur diversifisering), by te dra tot die afname in kweekhuisgasse (deur die land 

se afhanklikheid van steenkool vir kragopwekking te verlaag) en die behoefte aan die invoer van gas te 

verminder.  Eksplorasie vir bykomende koolwaterstofreserwes word as belangrik geag en word deur nasionale 

beleid gesteun.  Enige ontdekkings sal as positief beskou word deur die plaaslike mark.   

Nasionale Beleid en Beplanningskonteks 

‘n Oorsig van die nasionale beleid en beplanningskonteks verwant aan die bevordering van ekonomiese 

ontwikkeling in die algemeen binne Suid-Afrika, ontwikkeling van die energiesektor (met spesifieke verwysing 

na aardgas en hernubare energie) en respons tot klimaatsverandering word verskaf.  Die volgende dokumente 

is oorweeg:  

• Witskrif oor die Energiebeleid van die Republiek van Suid-Afrika (1998) 

• Witskrif oor die Hernubare Energiebeleid (2003) 

• Nasionale Gasinfrastruktuurplan (2005) 

• Nuwe Groeipad (2011) 

• Nasionale Ontwikkelingsplan (2012) 

• Konsep Geïntegreerde Energieplan (2013) 

• Meesterplan vir Gasgebruik (GUMP) 
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• Parys Ooreenkoms, Verenigde Nasies Raamwerk Konvensie op Klimaatsverandering 

• Nasionale Witpapier vir Respons op Klimaatsverandering  

• Geïntegreerde Hulpbronplan (2019) 

Die streeksbeleid en beplanningskonteks vir ontwikkeling in die algemeen in die Vrystaat – en KwaZulu-Natal 

provinsies is ook nagegaan. Die Distriksmunisipaliteite se beplanningsraamwerk is geïdentifiseer, maar van 

beperkte relevansie tot die huidig voorgestelde opname aktiwiteit. 

4. PROJEKBESKRYWING 

Die OIV sluit ‘n algemene beskrywing van die voorgestelde projek in, sowel as ‘n vergelykende evaluering van 

die projek alternatiewe. 

4.1 Die aansoeker 

Die aansoeker vir ER 350, Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Edms.) Bpk., is ’n Suid-Afrikaans 

geregistreerde filiaal van Rhino Resources Bpk. Rhino Resources Bpk. is ’n onafhanklike, tegnologiegedrewe 

olie- en gaseksplorasie- en ontwikkelingsmaatskappy in privaatbesit, wat op Afrika konsentreer. Meer inligting 

is beskikbaar by http://www.rhinoresourcesltd.com/management. 

4.2 Eksplorasiereg - aansoekgebied 

Die ER 350-aansoekgebied sluit sowat 4 270 eiendomme (plase en plaasgedeeltes) oor ’n area van 773 259 ha 

in (sien Figuur 0). Die lys van eiendomme (plaasnaam, -nommer en -gedeelte), met die 21-syfer 

Landmetergeneraalskode, is ingesluit by die verslag. In breë trekke strek die ER-aansoekgebied vanaf die Bo-

Tugelastreek van KwaZulu-Natal, noordwaarts verby Harrismith tot net noord van Warden in die Vrystaat.  Die 

ER-aansoekgebied strek weswaarts vanaf Harrismith verby Kestell tot by Betlehem.  In die noorde strek die ER-

aansoekgebied vanaf Warden verby Reitz tot by Lindley 

Alle uitsluitings soos vereis deur Artikel 48 van die MPRDA, soos beskermde gebiede en residensiële 

eiendomme, is uitgesluit by hierdie ER-aansoekgebied (in soverre beskikbare inligting akkuraat is). Toegang 

tot eiendomme sal nie benodig word nie, aangesien geen fisiese, ter plaatse eksplorasiebedrywighede as deel 

van die eksplorasiewerkprogram beoog word nie.  

4.3 Beskrywing van die Eksplorasiewerkprogram 

Rhino Oil and Gas beoog om vroeë-fase eksplorasie vir olie- en gashulpbronne wat in geskikte ondergrondse 

geologiese strata kan voorkom, te onderneem. Die eksplorasiewerk sal belangrike geologiese strukture van die 

Karookom teiken. Die beoogde eksplorasiewerkprogram is beperk tot oorsig van data op kantoorvlak en die 

onderneming van ’n lugopname. Die aanvanklike, vroeë-fase eksplorasie wat Rhino Oil and Gas in die 

vooruitsig stel, is slegs daarop gemik om te bepaal of daar ’n olie- of gashulpbron in die gebied is wat verdere 

eksplorasie sal regverdig. Die uitslae van die beoogde eksplorasie sal dien as grondslag vir beplanning vir 

moontlike verdere eksplorasie.   
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Die beoogde 3-jaar eksplorasiewerkprogram sluit die volgende in: 

 

JAAR 1: 

- Dataverkryging 

- Volledige tensor gradiometrie swaartekragopname (OF in jaar 2) 

JAAR 2: 

- Dataverwerking 

- Volledige tensor gradiometrie swaartekragopname (indien nie in jaar 1 nie) 

JAAR 3: 

Datamigrasie en identifisering van leidrade 

’n Volledige tensor gradiometrie swaartekragopname (“FTG”) maak afbeeldings van ondergrondse geologie 

vanuit die lug. Die instrument meet swaartekraghellings om die identifisering van geologiese strukture 

moontlik te maak. Opnames van groot gebiede kan baie doeltreffend gedoen word. Die opname sal lae 

roostergebaseerde vlugte met ’n ligte vliegtuig teen stadige snelhede behels. Die opnamevliegtuig sal tipies 

slegs een keer oor ’n spesifieke gebied vlieg. Die vlugparameters, opnamerooster en tydsberekening kan 

aangepas word afhangende van relevante beperkings.  

Geen verdere ter plaatse eksplorasie, waardering of sink van boorgate en toekomstige produksie maak deel uit 

van die hiding ER aansoek nie.  Geen ontginning van koolwaterstowwe of water, stimulasie van boorgate of 

hidrobreking (“fracking”) word dus voorgestel tydens die aanvanklike drie-jaar eksplorasiewerkprogram 

waarvoor aansoek gedoen word nie.  

4.4 Opsomming van projekalternatiewe 

Die omvang van die projek wat in die OIE oorweeg en geëvalueer moet word, is die 3-jaar 

eksplorasiewerkprogram soos deur die aansoeker voorgestel en hierbo beskryf.  Geen redelike en uitvoerbare 

alternatiewe is voorgestel nie en slegs die voorkeuralternatief en die “no-go” alternatief is gedurende die OIE 

fase oorweeg. 

4.5 Verwante Aansoeke 

Rhino Oil and Gas het tevore ses ander aansoeke vir aanlandige eksplorasieregte in verskeie dele van die Oos-

Kaap-, Vrystaat- en KwaZulu-Natal provinsies ingedien.  Besonderhede van hierdie aansoeke en huidige status 

is in die onderstaande tabel uiteengesit.  Lesers word verwys na PASA se eksplorasieblokkaart (“Hubmap”) vir 

inligting aangaande die ligging van hierdie en ander aanlandige oil- en gasregte. 

ER Verwysing Bekend as / Ligging Status 

291 ER Rhino O&G: KwaZulu-Natal ER deur houer afgestaan 

294 ER Rhino O&G: Vrystaat ER toegeken 
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ER Verwysing Bekend as / Ligging Status 

295 ER Rhino O&G: Oos-Kaap ER toegeken 

317 ER Rhino O&G: Noordelike KZN ER deur aansoek laat vaar 

318 ER Rhino O&G: Noordelike Vrystaat ER toegeken 

346 ER Rhino O&G: Vrystaat & KZN Appél teen PASA se aanvaarding van die ER aansoek 

350 ER Rhino O&G: Vrystaat & KZN Huidige aansoek 

 

4.6 Verdere eksplorasie of toekomstige produksie 

Verdere gedetailleerde eksplorasie en toekomstige produksie maak nie deel uit van die huidige ER-aansoek 

waarvoor magtiging gevra word nie. Die regulatoriese raamwerk sit uiteen dat die aansoeker verdere 

omgewingsmagtiging sal moet bekom, sou hulle kies om enige aktiwiteite buite die omvang van die 

eksplorasiewerkprogram waarvoor die aansoek gerig word, aan te pak. Enige verdere goedkeuring ingevolge 

die MPRDA en NEMA sal onderhewig wees aan ’n bykomende omgewingsevalueringsproses met verdere 

openbare konsultasie. Goedkeurings vir sodanige bykomende eksplorasiewerk sal ook waarskynlik kragtens 

ander wetgewing vereis word. 

Sou enige van die toekomstige werk ’n onaanvaarbare omgewingsrisiko inhou, soos bepaal deur die wetlike 

evalueringsprosesse, sal die bevoegde owerhede die nodige goedkeurings waarskynlik nie toestaan nie. In 

sulke gevalle kan die beoogde werk nie voortgaan nie. 

5. BESKRYWING VAN DIE GEAFFEKTEERDE OMGEWING 

Agtergrondinligting vir hierdie OIV (sien Hoofstuk 6 van die OIV) is deur ‘n kantoorgebaseerde studie bekom en 

is grootliks gebaseer op inligting uit studies wat deur verskeie staatsdepartemente en nie-

regeringsomgewingsorganisasies onderneem is in die eksplorasiereg-aansoekgebied. Die agtergrondinligting is 

belangrik om die oorkoepelende sensitiwiteit van die ER aansoekgebied te verstaan, maar is van beperkte 

relevansie in die konteks van die voorgestelde lugopname.  

Alle areas met bewaringstatus onder die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Bewaringsareas, 2003 (No. 57 

van 2003); Biodiversiteitswet, 2004 (No. 10 van 2004); Nasionale Wet op Bosse, 1998 (No. 84 van 1998) en Wet 

op Berg Opvangsgebiede, 1970 (No. 63 van 1970) is uitgesluit van die omvang van die ER aansoekgebied.  Die 

uitsluitings is gebaseer op SANBI data.  

Alle eiendomme binne dorpsgrense (i.e. erwe) binne die ER aansoekgebied is uitgesluit van die aansoek, 

aangesien residensiële areas uitgesluit word in terme van Artikel 48 (2) van die MPRDA.  Daar is verskeie areas 

binne die ER aansoekgebied wat beduidende landelike gemeenskappe bevat op eiendom wat deur Tradisionele 

Owerhede geadministreer word.  Hierdie areas is nie formeel as residensiële areas geregistreer nie, alhoewel 

die digtheid van nedersettings beskou mag word as soortgelyk aan formele residensiële areas. Waar 

uitvoerbaar, is hierdie areas uitgesluit.  
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6. KERN PROJEK KWESSIES  

Die volgende kern projek kwessies is deur die B&OIE projekspan geïdentifiseer, met insae van B&GPs:  

OPSOMMING VAN DIE KERN PROJEK KWESSIES  

Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

1. Teenkanting teen die projek 

Daar is sterk teenkanting teen die voorgestelde ER aansoek.  Die hoof temas van die publieke 

teenkanting is die volgende: 

• Kommer, selfs vrees, oor die toekomstige risiko’s wat dalk kan voortspruit uit 

produksie indien ‘n hulpbron ontdek sou word. Produksie, en spesifiek hidrobreking 

(fracking), hou potensiëel groot risiko’s in vir die samelewing en die omgewing en 

moenie in enige vorm oorweeg word nie.  Daar is beduidende bewyse van oral oor die 

wêreld (soveel so dat hidrobreking verban word in al hoe meer lande en gebiede) dat 

hidrobreking onaanvaarbare risiko’s inhou vir oppervlak- en grondwaterbronne en 

menslike gesondheid. Sulke risiko’s word deur die grondeienaars en plaaslike 

gemeenskappe gedra wat nie baat by die ekonomiese voordele van die reghouer en 

regering nie. Terwyl daar ‘n behoefte aan koolwaterstowwe is wat gedryf word deur 

verbruikers, weeg die risiko’s en kostes vir die samelewing en die omgewing veel 

swaarder as die voordele. Daar is baie bewyse vir die risiko’s en kostes en min 

bewyse dat gasproduksie oor die langtermyn op ‘n veilige manier onderneem kan 

word.  Om hierdie rede redeneer B&GPs dat die projek nie goedgekeur moet word 

nie.   

• Bekommernis dat, dit nie moontlik sal wees om produksie te stop nie, ongeag wat die 

toekomstige OIE prosesse se bevindings in terme van risiko mag wees. Die enigste 

manier om dus sulke risiko’s te vermy is om geensins die deur oop te maak vir sulke 

projekte nie. Verder tot die bostaande argument is daar ‘n siening dat die olie en gas 

industrie ‘n reputasie het vir reuse finansiële bydraes, omkopery en sameswering met 

regerings. Dit word as duidelik beskou dat die groot hoeveelhede geld betrokke in die 

industrie tradisioneel tot gevolg gehad het dat regerings die behoeftes van die olie en 

gas industrie bevoordeel het en dat di took so sal voortduur. Die aansienlike, gereeld 

korttermyn, ekonomiese voordele wat heel moontlik kan plaasvind maak die regering 

blind vir gesonde besluitneming en dit is die grondeienaars en plaaslike 

Oor die algemeen maak publieke teenkanting ’n baie sterk argument uit teen die aansoek en 

die proses. Dit is duidelik dat die primêre aandrywer van die teenkanting kommer is oor 

toekomstige risiko’s wat kan voortspruit uit produksie, sou ’n hulpbron ontdek word. B&GPs 

het min vertroue in die wetlike bepalings wat eksplorasie en produksie aktiwiteite skei, sowel 

as die feit dat die vereiste goedkeurings nie uitgereik moet word as toekomstige werk 

onaanvaarbare omgewingsrisiko’s tot gevolg kan hê nie. Ongeag hul redes of motivering, die 

feit bly staan dat die oorgrote meerderheid B&GPs wat aan die OIE proses deelneem sterk 

gekant is teen die projek. ‘n Klein persentasie van B&GPs het genoem dat hul 

geïnteresseerd is in die resultate van die eksplorasie of belangstel om te deel in die 

voordele.  

As die B&OIE proses eenvoudig ‘n demokratiese proses was, dan was die meerderheidstem 

duidelik “nee”. Dit is noodsaaklik dat hierdie publieke opinie oorweeg word gedurende die 

OIE proses, deur die aansoeker sowel as die besluitnemers. 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

gemeenskappe wat die risiko’s sal moet dra. Die Suid-Afrikaanse regering was 

alreeds betrokke by ‘n aantal finansiële skandale wat min beteken vir vertroue in die 

integriteit van die wetgewing. Om enige sulke risiko’s te vermy is dit beter om nie met 

eksplorasie te begin nie, aangesien dit baie moeilik sal wees om die gulsigheid van 

die deelnemende partye en produksie te stop nadat die ekonomiese waarde bekend 

word, ten spyte van die bekende risiko’s.  Om hierdie rede druk B&GPs dat die projek 

nie goedgekeur moet word nie.   

• Energie uit koolwaterstowwe is ‘n gebroke konsep en lande beweeg weg van nuwe 

koolwaterstowwe ten gunste van hernubare energiebronne.  Die ontginning van 

ondergrondse koolwaterstowwe en gevolglike verwerking en verbranding vir 

energiebehoeftes is die hoof dryfveer van aardverwarming en klimaatsverandering.  

Die globale gemeenskap erken die risiko wat dit plaas op die planeet en mensdom.  

Reuse bedrae geld en inspanning word belê om verdere klimaatsverandering te 

voorkom.  Die globale gemeenskap het verder saamgestem oor die behoefte om weg 

te beweeg van koolwaterstofgebaseerde energie en na meer volhoubare brone soos 

hernubare energie  Ten spyte daarvan dat gas skoner brand as koolstof en dus 

beskou word as ‘n oorbruggingsbrandstof, staan die argument dat enige verdere 

ontwikkeling van koolwaterstowwe strydend is met die hernubare energiepad.  Suid-

Afrika het verskeie beleidsdokumente wat die implementering van hernubare bronne 

binne die energiepoel steun.  Om hierdie rede druk B&GPs dat die projek nie 

goedgekeur moet word nie.   

• ‘n Diep wantroue in die staatsinstansies en die partye betrokke in so ‘n aansoek en 

hul ware motiewe.  Wyl die ER aansoek en OIE prosesse in die wetgewing vervat 

word is daar ‘n diep wantroue in hoe hierdie prosesse geïmplementeer word en wie 

die werklike voordeeltrekkers is.  Baie mense het hul vermoedens dat die nasionale 

regering hulle verbind het tot die ontwikkeling van gasbronne en dat hulle dit sal 

deurvoer, ongeag die siening van die publiek of bevindinge van die OIE.  Daar is ook 

algemene vermoedens dat hooggeplaaste politieke figure en families met konneksies 

betrokke is.  Die Suid-Afrikaanse regering en verskeie figure was al betrokke met ‘n 

aantal fiansiële skandale.  Daar is ‘n verwagting dat Rhino Oil and Gas (‘n twee-

persoon maatskappy) nie hierdie aansoek indien sonder steun van sulke partye nie.  

Daar is laastens ‘n vermoede dat Rhino Oil and Gas uiteindelik die reg aan sulke 

partye sal verkoop wat heel waarskynlik die verpligtinge en wetgewing sal ignoreer in 

die strewe na wins  Om hierdie rede druk die B&GPs dat die projek wat risiko’s het en 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

kan lei na groter risiko’s in die toekoms, nie goedgekeur moet word nie.   

• Beduidende twyfel in die regering se vermoë om te verseker dat die wetgewing 

nagekom word.  Party deelnemers aanvaar dat die OIE proses moet plaasvind in 

terme van die wetgewing verwag dat die OIE en OBPr sal sorg vir redelike maatreëls 

om die risiko te bestuur en te verminder.  In teorie kan die eksplorasieprojek dus 

onderneem word sonder onaanvaarbare risiko vir gesondheid en die omgewing.  Die 

vrees bly steeds dat daar min tot geen versekering sal wees dat die verpligtinge 

nagekom sal word gedurende die bedrywighede nie.  Die resultaat is dat die reghouer 

kan en sal doen wat hulle wil met min agting vir grondeienaars en plaaslike 

gemeenskappe wat die ergste van die negatiewe impakte sal ervaar.  Om hierdie rede 

druk die B&GPs dat die projek wat risiko’s het en kan lei na groter risiko’s in die 

toekoms, nie goedgekeur moet word nie.   

 

Talle besware is teen die projek en OIE proses ontvang. 

 

Die OIE moet die potensiële toekomstige eksplorasie- en produksieverwante impakte 

(insluitende hidrobreking) evalueer 
Die omvang van hierdie OIE is in lyn met en beperk tot die bedrywighede wat Rhino Oil and 

Gas aan die hand gedoen het. Dit is in lyn met die reguleringsraamwerk wat stipuleer dat die 

applikant verdere omgewingsmagtiging sal moet bekom, sou hulle kies om enige aktiwiteite 

buite die bestek van die eksplorasiewerkprogram (bv. lugopname) waarvoor die aansoek 

tans gerig word, aan te pak. 

‘n Besluit oor die huidige ER aansoek waarborg nie die reghouer toekomstige goedkeurings 

wat benodig mag word nie, 1) om verdere eksplorasie en toekomstige produksie aktiwiteite 

te onderneem, en 2) soos vereis in terme van ander wetgewing (bv. Eienaarsgoedkeuring, 

Watergebruikslisensie). Enige verdere eksplorasiewerk om ‘n geïdentifiseerde bron te 

evalueer (i.e. verder tot die lugopname waarvoor aansoek gedoen word) of die toekomstige 

produksie van olie of gas sal verdere magtiging in terme van die MPRDA en NEMA vereis.  

Sulke magtigings sal onderhewig wees aan die relevante wetlike vereistes wat verdere 

publieke konsultasie en evaluering van omgewingsimpakte sal insluit.  Sou die toekomstige 

werk ’n onaanvaarbare omgewingsrisiko inhou, soos bepaal deur die gereguleerde 

evalueringsprosesse, moet die bevoegde owerhede nie die nodige goedkeurings toestaan 

nie. In sulke gevalle kan die beoogde werk nie voortgaan nie. 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

In die OIE Regulasies, 2014 sluit “kumulatiewe impak” die ‘redelik voorsienbare toekomstige 

impakte van ‘n aktiwiteit’ in. Terwyl dit voorsienbaar is dat verdere eksplorasie en toeomstige 

produksie aktiwiteite kan spruit uit die Eksplorasiereg (indien toegestaan), het die aansoeker 

laat bleik dat daar huidiglik nie voldoende inligting beskikbaar is om redelike gevolgtrekkings 

te maak oor die aard van enige verdere werk nie.  Dit spruit uit die huidige tekort aan 

relevante geologiese inligting wat die voorgestelde eksplorasieproses hoop om aan te spreek 

(verwys na Gedeelte 5.2).  Die moontlike toekomstige werk kan varieer in omvang, ligging en 

tydsduur, afhangende van of ‘n bron(ne) ontdek word, die grootte daarvan, eiendomme en 

ligging.  Dat sal onredelik wees om ‘n evaluering van die omgewingsimpakte van ‘n 

ongedefinieerde projek te onderneem.  Sodanige omgewingsimpakte sal nie betroubaar 

geëvalueer kan word nie en die verskeidenheid uitkomste so verskillend dat die bevindinge 

spekulatief sal wees en geen waarde sal toevoeg in die bepaling van potensiële impakte nie.  

Dit is ook moontlik dat die toekomstige eksplorasie sal vasstel dat ‘n ekonomiese bron nie 

bestaan nie en daar dus geen produksie sal wees nie. 

Beperkinge en sensitiwiteite sal eksplorasie/produksie verhoed 
Rhino Oil and Gas het aangedui dat die breë siening wat nodig is vir vroeë-fase eksplorasie 

in gebiede met beperkte geologiese inligting, ’n streekbenadering verg. Daar is ’n behoefte 

om ’n reg oor ’n wye gebied te hou sodat eksplorasieopnames die beste kans het om 

geologiese strukture te identifiseer.  

Rhino Oil and Gas het hierdie aansoek gebring oor eiendomme waar dit wettig is om ‘n ER te 

hou.  Dit is hul siening dat die aansoek voldoen aan Artikel 48 van die MPRDA (sien 

Gedeelte 5.2.2.1). Indien daar egter eiendomme is waar Artikel 48 van die MPRDA nie 

voldoende toegepas is nie of waarvoor die parameters in tussentyd verander het, sal die 

aansoekgebied aangepas moet word. 

Rhino Oil and Gas dra kennis dat beperkings/uitsluitings van toepassing kan wees op 

toekomstige eksplorasie en toekomstige produksie-bedrywighede en dat die produksie van 

olie en gas uit teikengebiede voorkom kan word. Die aard van sodanige 

beperkings/uitsluitings kan egter varieer, afhangende van die beoogde bedrywighede en 

reguleringsvereistes. Die beperkings/uitsluitings verwant aan verdere eksplorasie en 

toekomstige produksie aktiwiteite is nie van toepassing op hierdie OIE nie. 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

Beperkinge/uitsluitings verwant aan die voorgestelde eksplorasiewerkprogram sal 

geïdentifiseer en toegepas word deur die loop van hierdie OIE. Die grondgebruik, 

waterbronne en biodiversiteitsaspekte wat die sensitiwiteit van spesifieke plekke in die ER 

aansoekgebied bepaal sal in die OIV weergegee word. Sodanige inligting kan meebring dat 

die omvang van die ER aansoekgebied aangepas word. 

Rhino Oil and Gas monitor deurgaans die reguleringsregime en omgewingsensitiwiteite van 

teikengebiede gebruik hierdie inligting in besluitneming oor of daar voortgegaan moet word 

met toekomstige eksplorasiebedrywighede. Rhino Oil and Gas sal die beperkinge/uitsluitings 

relevant tot die toekomstige eksplorasie aktiwiteite op die regte tyd toepas om te verseker 

dat ‘n wetlike en verantwoordelike omgewingsbenadering gevolg word. 

Die toereikendheid van die publieke deelnameproses / metodologie is bevraagteken, veral met 

betrekking tot informele landelike gemeenskappe. 
Die vereistes vir publieke deelname en die tydsraamwerke vir ‘n Bestekopname- en OIE 

proses word uiteengesit in die OIE Regulasies 2014. Die tydsraamwerke in die OIE 

Regulasies vereis dat ‘n aansoek binne 106 dae van die aanvaarding van die 

Bestekopnameverslag die OIV by die bevoegde owerheid moet indien wat onderhewig was 

aan ‘n publieke deelnameproses van ten minste 30 dae.  Tot dusver het die proses die 

volgende ingesluit: 

• Identifisering van en kennisgewing aan grondeienaars (per e-pos, pos, faks en 

SMS).  

• Identifisering van en kennisgewing aan B&GPs (per e-pos, pos, faks en SMS). 

• Verspreiding van ’n Agtergrondinligtingsdokument (AID) in Afrikaans, Engels, 

Zoeloe en Sotho aan die bogenoemde partye. 

• Advertensies in 11 koerante in die week van 12 November (in Engels, Afrikaans en 

Zoeloe). 

• Terreinkennisgewings is by verskeie plekke in dorpe in die aansoekgebied 

aangebring. 

• Ses openbare inligtingsvergaderings. 

• Daar is ook berig oor die projek in ’n aantal streek- en plaaslike koerante en 

sosiale mediaveldtogte.  

• Kennisgewing aan B&GPs oor die aanvaarding van die Bestekopnameverslag. 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

 

Verdere besonderhede van die publieke deelnameproses is vervat in die OIV (Gedeelte 

3.4.4) 

Besware teen die aansoek 
SLR het en sal aanhou om boek te hou van alle teenkanting en besware wat ontvang word 

teen die aansoek.  Deur die loop van die huidige B&OIE proses sal SLR reageer op alle 

skrywes wat redelik en relevant is tot die eksplorasiewerkprogram wat vir hierdie ER 

aansoek voorgestel word.   

Besware ontvang van B&GPs wat gebaseer is op verdere produksie aktiwiteite sal 

aangeteken word, maar nie op gereageer word as deel van hierdie OIE proses nie. Die rede 

hiervoor is dat die wetgewing vra dat Rhino Oil and Gas ‘n verdere aansoek vir goedkeuring 

sal moet indien vir verdere aktiwiteite bykomend tot die voorgestelde 

eksplorasiewerkprogram.  Die verantwoordelikheid vir die evaluering van impakte en 

oorweging van besware tot die toekomstige work sal deel uitmaak van daardie toekomstige 

aansoek- en besluitnemingsprosesse.   

Besware wat nie opgelos kan word deur die OIE proses nie sal in terme van die toepaslike 

meganismes in die wetgewing hanteer moet word.   

2. Impak op Fisiese Aspekte 

Effek op Grond en Grondgebruik 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Daar 

sal dus geen impakte op grond of grondgebruik wees nie.  

Hierdie kwessies sal nie verder in die OIV geëvalueer word nie. 

Effek op Oppervlakwater 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impakte hê op grondwaterkwaliteit nie. Die gebruik van 

water sal beperk wees tot die behoeftes om ‘n ligte vliegtuig te vlieg en te onderhou vir die 

duur van die opname. Die water sal bekom word van bestaande verskaffers en dit is 

onwaarskynlik dat die gebruik daarvan ‘n beduidende invloed op grondwaterbronne sal hê.   

Hierdie kwessies hoef nie verder in die OIE ondersoek te word nie. Die belangrikheid en 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

sensitiwiteit van die verskeie waterbronne sal egter in Gedeelte 6.2.8 weergegee word. 

Effek op Grondwater 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impakte op grondwaterkwaliteit hê nie. Die gebruik van 

water sal beperk wees tot die behoeftes om ‘n ligte vliegtuig te vlieg en te onderhou vir die 

duur van die opname. Die water sal bekom word van bestaande verskaffers en dit is 

onwaarskynlik dat die gebruik daarvan ‘n beduidende invloed op grondwaterbronne sal hê.   

Hierdie kwessies hoef nie verder in die OIE ondersoek te word nie.  Die belangrikheid en 

sensitiwiteit van die verskeie waterbronne sal egter in Gedeelte 6.2.9 weergegee word. 

Effek op Luggehalte 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal nie oor die algemeen ‘n impak op luggehalte hê nie.  Die FTG 

opname vliegtuig sal brandstof verbruik en uitlaatgasse vrylaat gedurende die opname, so 

ook die voertuie van ondersteuningsdienste.  Gegewe die relatief korte duur van die opname, 

die klein bron en wye omvang van die opname sal dit onwaarskynlik wees dat die streeks- of 

gelokaliseerde impak van uitlaatgasse meetbaar sal wees.  

Die kwessie van die effek op gelokaliseerde lugkwaliteit sal dus nie verder ondersoek word in 

die OIV nie.  Die potensiële kweekhuisgasse vrygelaat tydens die lugopname sal egter 

bepaal word. 

Effek op geologie en seismisiteit 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal nie vibrasies veroorsaak wat ‘n seismiese skudding kan 

veroorsaak nie.  Hierdie kwessie hoef nie verder ondersoek te word in die OIV nie. 

3. Impakte op Biologiese Aspekte 

Effek op plantegroei 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impakte hê op planthabitatte of plante nie.  Hierdie 

kwessies hoef nie verder ondersoek te word in die OIV nie. 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

Effek op vleilandhabitatte 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen direkte impakte op vleilandhabitatte hê nie.  Die projek sal 

verder geen impakte op oppervlakwaterkwaliteit hê nie en sal dus nie water wat in vleilande 

invloei affekteer nie.  Hierdie kwessies hoef nie verder in die OIV oorweeg te word nie. 

Effek op dierehabitatte 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impak op dierehabitatte hê nie.  Hierdie kwessies hoef nie 

verder in die OIV oorweeg te word nie. 

Versteuring van dierelewe 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

projek sal dus nie oor die algemeen enige impak op dierelewe hê nie.  Die vliegtuig mag 

egter ‘n steurnis vir dierelewe wees deur ‘n toename in aktiwiteite in ‘n bepaalde area, 

geraas en direkte mortaliteit.  Die potensiële impak op dierelewe sal in die OIE fase 

geëvalueer word.  Die doek van die evaluering sal wees om vas te stel watter spesies, in die 

besonder bedreigde spesies, sensitief sal wees tot die impakte van ‘n lugopname.  Die 

verspreiding en belangrike habitatte/plekke vir sulke spesies binne die aansoekgebied sal op 

‘n breë skaal gekarteer word.  Verder sal die relevante wetlike beperkings op vlugpaaie en 

parameters geïdentifiseer word in ingesluit word in die OBPr. 

4. Impakte op Sosio-Ekonomiese Aspekte 

Effek op erfenis 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

projek sal dus geen impakte op erfenisbronne hê nie.   

Die kwessie hoef nie verder in die OIV geëvalueer te word nie. 

Effek op paaie en ander infrastruktuur 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impakte hê op pad- en waterinfrastruktuur nie.  Die FTG 

opname kontrakteurs sal ‘n bestaande lughawe/vliegveld as basis gebruik met ‘n 

kommersiële ooreenkoms met die eienaar/operateur van die fasiliteit.  Die korttermyn gebruik 

van so ‘n fasiliteit vir die opname (met ‘n klein personeel) sal onwaarskynlik enige 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

beduidende risiko inhou vir infrastruktuur of ander gebruikers daarvan. 

Hierdie kwessie hoef nie verder in die OIV oorweeg te word nie. 

Effek op bestaande grondgebruike 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal geen impakte op bestaande grondgebruik hê deur direkte 

transformasie of versteuring  Die sensitiwiteit van die verskeie grondgebruike vir sulke 

opnames sal aangeteken word in die OIV.  Die kwessie hoef nie verder oorweeg te word in 

die OIV nie. 

Effek op omliggende geraasvlakke 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

projek sal dus nie oor die algemeen enige steurende geraasvlakke tot gevolg hê nie.  Die 

FTG opname (by lae vlieghoogtes) sal geraas veroorsaak wat moontlik as ‘n oorlas beskou 

kan word of ‘n steurnis kan wees vir reseptore. Die opname vliegtuig is aangepas om lae 

geraasvlakke en vibrasies te veroorsaak, aangesien dit kan inmeng met die FTG 

instrumentasie.  Geen gesondheidsimpakte (soos gehoorverlies of verhoogde bloeddruk) 

word verwag as gevolg van die voorgestelde FTG opname nie.  

Die potensiële geraas impak van die FTG opname word in Gedeelte 7.1.3.1 geëvalueer.  

Verder word die relevante wetlike beperkinge op vlugplekke en parameters in die OBPr 

geïdentifiseer en aangeteken. 

Effek op veiligheid en sekuriteit 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal nie ‘n instroom van werkers na die area tot gevolg hê nie en 

geen eksplorasiewerker sal toegang tot ‘n eiendom benodig nie.  Die publiek sal omtrent 

geen interaksie met die lugopname hê nie en sal in geen gevaar wees nie.  Die kwessie hoef 

nie verder in die OIV oorweeg te word nie. 

Brandgevare 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

voorgestelde lugopname sal nie enige veranderinge in die brandrisiko tot gevolg hê nie.  

Rhino Oil and Gas sal risiko versekering hê vir die aktiwiteite wat onderneem word.  Hierdie 
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

kwessie hoef nie verder oorweeg te word in the OIV nie. 

Effek op grondbesit 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Rhino 

Oil and Gas is dus nie van voorneme of enige eiendom te evalueer vir die onderneem van 

eksplorasie nie en sal ook nie toestemming hê in terme van die eksplorasiereg om enige 

grondgebaseerde eksplorasie te onderneem nie. 

Ten spyte van die uitreik van ‘n eksplorasiereg sal die eienaar in beheer bly van die 

oppervlaksregte.  ‘n Grondeienaar het spesifieke regte oor die grond waarvan die titel gehou 

word en is geregtig om toegang tot die grond te weier, aangesien dit privaatgrond is.  Daar 

sal geen verandering wees in die grondbesit nie.  

Sou Rhino Oil and Gas toegang wou hê tot enige eiendom vir die onderneem van 

toekomstige eksplorasie (met die vereiste goedkeurings in plek) sal hul dit slegs kan doen in 

oorleg met die grondeienaar en die bepalings vir toegang.  Rhino Oil and Gas se benadering 

sal wees om met gewillige deelnemers te onderhandel. 

Effek op plaaslike ekonomie 
Daar is geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die eksplorasiewerkprogram nie.  Die 

projek sal dus oor die algemeen nie enige aksies tot gevolg hê wat die plaaslike omgewing 

(anders as moontlike geraass, sien hierbo) of die aktiwiteite wat die plaaslike ekonomie dryf 

sal versteur of ontwrig nie.  Dit word ook nie verwag dat die voorgestelde 

eksplorasiewerkprogram enige positiewe impakte om die streeksekonomie sal hê nie.  Die 

meerderheid van die dienste wat vereis word is gespesialiseerd en sal heel moontlik deur 

buitelandse kontrakteurs onderneem word.  Daar sal beperkte geleenthede vir plaaslike 

besighede wees om goedere en dienste aan die opname kontrakteurs te verskaf.  Die projek 

sal oor die algemeen nie enige beduidende veranderinge aan die ekonomie veroorsaak nie.  

Die kwessie hoef nie verder in die OIV ondersoek te word nie.  Die belangrikheid en 

sensitiwiteit van die verskeie boerdery en toerisme ekonomieë is vervat in Gedeelte 5.   
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Kern kwessies geïdentifiseer deur die projekspan, met insae van B&GPs Indikasie van die wyse waarop die kwessies ingesluit is, of die redes waarom dit nie 

ingesluit is nie 

Bydrae tot sosio-ekonomiese ontwikkeling 
Eksplorasie word beskou as ‘n ekonomiese hoë-risiko aktiwiteit wat nie sal lei tot die 

generering van inkomste vir die houer van so ‘n reg nie aangesien geen hulpbronne ontgin of 

verfyn word nie.  Daar is dus in die eksplorasie fase van so ‘n projek beperkte geleentheid vir 

bydraes tot ekonomiese en sosiale ontwikkeling. Die vereiste vir BBBEE deelname 

gedurende eksplorasie word benadruk in die Petroleum en Vloeibare Brandstowwe Handves 

(nie die Mynbouhandves nie) en spesifiseer dat lisensies vir eksplorasie ‘n 9% belang 

beskikbaar moet maak vir incoop deur voorheen benadeelde Suid-Afrikaners.  ‘n Bydrae 

moet ook gemaak word tot die “Upstream Training Trust" om die ontwikkeling van 

vaardighede te befonds op verskeie vlakke binne die industrie.  Rhino Oil and Gas sal 

voldoen aan hierdie vereistes.  Hierdie kwessie hoef nie verder in die OIV oorweeg te word 

nie. 

Rehabilitasie en aanspreeklikheid vir skadevergoeding 
Aangesien daar geen fisiese, grondgebaseerde aktiwiteite in die voorgestelde 

eksplorasiewerkprogram is nie, sal die projek geen versteuring van die grond veroorsaak wat 

rehabilitasie mag benodig nie.  

Soos vereis deur Artikel 24P van NEMA sal Rhino Oil and Gas egter finansiële voorsiening 

moet maak vir rehabilitasie, sluiting en aangaande na-sluiting bestuur van negatiewe 

omgewingsimpakte (Regulasies vir Finansiële Voorsiening vir Prospektering, Eksplorasie, 

Mynbou of Produksiebedrywighede, GN 1147).  Hierdie bewys van finansiële voorsiening 

moet deur Rhino Oil and Gas by PASA ingedien word as sekuriteit vir die voltooiing van 

rehabilitasie, sou Rhino Oil and Gas faal om dit te doen (Gedeelte 8.5). 
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7. GEVOLGTREKKINGE VAN DIE IMPAKEVALUERING 

Slegs die potensiële impakte verwant aan afstandgebaseerde eksplorasie tegnieke is geëvalueer. Die potensiële 

impakte van kernboormonsters neem en seismiese opnames is nie as deel van die OIV geëvalueer nie, 

aangesien dit nie deel uitmaak van die voorgestelde vroeë-fase eksplorsaiewerk waarvoor Rhino Oil and Gas 

aansoek doen nie.  

7.1 Lug FTG Opnames  

Biofisiese Impakte 

Na verwagting sal die vlieg van ‘n ligte vliegtuig om die FTG opname te onderneem nie enige beduidende 

impakte op die biofisiese omgewing hê nie.  Die verbyvlieg van ligte vliegtuie oor die streek, en selfs 

bewaringsareas, is nie ‘n ongewone verskynskel nie.  Behalwe vir ‘n kortstondige vlugrespons, sal die impak van 

geraas op wildlewe, na verwagting, onbelangrik wees.  

Kulturele/ Erfenisimpakte 

Na verwagting sal die vlieg van ‘n ligte vliegtuig om die FTG opname te onderneem nie enige impakte op die 

kulturele omgewing of erfenis hê nie.  Enige geraas impakte sal soos hieronder beskryf wees.  

Sosio-ekonomiese impakte: Geraas Impakte 

Die geraas wat deur ‘n ligte vliegtuig geproduseer word wat teen ‘n lae hoogte (ongeveer 100 m) vlieg kan ‘n 

oorlas wees of ‘n gelokaliseerde steuring veroorsaak vir reseptore.  Geen gesondheidsimpakte (soos 

gehoorverlies of verhoogde bloeddruk) word verwag as gevolg van die voorgestelde FTG opname nie. 

Die maksimum geraasvlakke wat deur ‘n ligte vleigtuig (bv. Cessna) by ‘n lae vlieghoogte van ongevoor 80 m 

veroorsaak word sal na beraming nie meer as 70 dBA buite en 60 dBA binne wees nie.  Laasgenoemde is 

soortgelyk aan ‘n gesprek wat by 1 m gemeet word.  By enige lokaliteit sal die duur van die oorvlug slegs ‘n 

paar sekondes wees. Alhoewel die opname ‘n wye area sal dek is die omvang van die impak gelokaliseerd vir 

elke reseptor. Waar daar geen reseptore is nie sal daar geen impak wees nie.  Of ‘n impak dus moontlik is sal 

afhang van die gekose vlugplan.   

Alhoewel die geraas van ‘n vliegtuig die geraasvlakke sal laat toeneem in wat grootliks rustige stil landelike en 

landbou areas is, kan slegs ‘n geringe steurnis of tydelike oorlas verwag word (i.e. lae intensiteit).  Na 

aanleiding van hierdie oorwegings en die feit dat steurnis van ligte vliegtuie nie ‘n ongewone verskynsel in die 

area is nie, met menigte ligte vliegtuie wat in die area werk of daardeur vlieg, word die belang van hierdie 

impak beskou as baie laag voor en na versagting.   

Alle beplande opname vlugte moet voldoen aan plaaslike burgerlike lugvaartreëls.  Vlugpaaie moet vooruit 

beplan word om spesiale bewaringsareas, nasionale parke en wêrelderfenisgebiede te vermy.  Waar dit nie 

moontlik sal wees nie moet ‘n hoogte van 2 500 voet (762 m) gehandhaaf word (soos vervat in Gedeelte 47(1) 

van NEMPAA), tensy toestemming verkry word van die bestuursowerheid of in die geval van ‘n noodgeval. 

Waar vlugte beplan word oor wildplase moet grondeienaars in kennis gestel word van die opname program 

voordat dit begin. 
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7.2 Plaaslike beperkinge 

Dit is onwaarskynlik dat die vlieg van ‘n ligte vliegtuig om die FTG opname te onderneem enige merkbare 

omgewingsrisiko’s sal inhou.  Daar is gevolglik relatief min beperkinge uit die wetgewing, regulasies, riglyne en 

beste praktyk wat van toepassing sal wees.  Die FTG opname sal geen effek op watergebruik of beskikbaarheid 

hê en kan dus onderneem word sonder die oorweging van waterverwante beperkinge en uitsluitings. 

Ten tyde van die voltooiing van die OIV was daar geen aanduiding van enige verandering aan die publiek of 

grondeienaar se posisie met betrekking tot die aansoek nie.  Die oorgrote opinie is een van teenkanting teen 

eksplorasie vir onkonvensionele gas- of petroleumbronne in die ER aansoekgebied.  

7.3 Toestaan van die Reg 

Daar is sterk openbare teenkanting en B&GPs verwys na ‘n beduidende hoeveelheid bewyse van regoor die 

wêreld (soveel so dat hidrobreking verban word in ‘n toenemende aantal lande en gebiede) dat laat-fase 

eksplorasie en produksie van onkonvensionele gas reuse risiko’s inhou vir die samelewing en omgewing.  Sulke 

risiko’s word gedra deur grondeienaars en plaaslike gemeenskappe wat nie sal deel hê aan die ekonomiese 

voordele vir die reghouer en regering nie. Terwyl daar ‘n behoefte aan koolwaterstowwe is wat gedryf word 

deur verbruikers, weeg die risiko’s en kostes vir die samelewing en die omgewing veel swaarder as die 

voordele.  Die ontginning van onkonvensionele koolwaterstowwe word dus nie verwelkom in die ER 

aansoekgebied nie.    

Alhoewel vroeë-fase eksplorasie impakte van lae belang mag hê, het die publiek bekommernisse gelug dat die 

toestaan van ‘n eksplorasiereg die ontwikkeling van ‘n petroleumontginningsprojek tot gevolg sal hê wat baie 

moeilik sal wees om te stop.  Omdat die toekomstige proses onbekende uitkomste en risiko’s het moet die 

eksplorasiereg nie toegestaan word nie.  

Die MPRDA stel die Regering in staat om, as bewaarder van minerale en petroleumhulpbronne in Suid-Afrika, 

mineraal- en petroleumregte aan aansoekers toe te staan.  Sulke regte moet volhoubare ontwikkeling van Suid-

Afrika se minerale en petroleumhupbronne binne ‘n nasionale omgewingsbeleid toelaat, terwyl dit ekonomiese 

en sosiale ontwikkeling bevorder.  

Die toestaan van ‘n reg het geen effek op die aanwesigheid of afwesigheid van ‘n hulpbron nie, slegs op wie 

aanspraak het op die mineraal (i.e. minerale en petroleum bestaan, ongeag die reghouer). ‘n Mineraal en/of 

petroleumreg is slegs deel van die regulatoriese goedkeuring wat benodig word deur ‘n houer is laat nie die 

houer in isolasie toe om toegang te kry tot die mineraal nie.  ‘n Houer moet ook omgewingsmagtiging in terme 

van Hoofstuk 5 van NEMA bekom.  Verder laat ‘n mineraal- en/of petroleumreg en omgewingsmagtiging nie 

enige bedrywighede wat die houer wil onderneem toe nie, maar is egter spesifiek tot die aktiwiteite vervat in 

die aansoek. Die houer moet ook met die grondeienaar onderhandel vir toegang en betaling of vergoeding vir 

verlies of skade as gevolg van die spesifieke aktiwiteite. Die toestaan van ‘n reg oor ‘n grondgedeelte gee nie 

aan die houer carte blanche met betrekking tot die mineraal of spesifieke eiendom nie.  Daar is dus nie 

noodwendig ‘n direkte konflik met die grondeienaar se regte om die oppervlak te gebruik nie.  Dit sal wel die 

onderneem van spesifieke aktiwiteite wees wat kan lei tot ‘n impak op of konflik tussen die grondeienaar en 

die mineraal- en/of petroleumreghouer (al dan nie).  Sulke spesifieke aktiwiteite sou ingesluit wees in ‘n 
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formele omgewingsmagtigingsproses.  Vir hierdie Rhino Oil and Gas aansoek word slegs afstandgebaseerde 

aktiwiteite voorgestel wat geen omgewingsimpakte sal hê nie.   

Enige verdere eksplorasie aktiwiteit (verder tot wat in ‘n omgewingsmagtiging goedgekeur mag word) sal ‘n 

verdere omgewingsimpakstudieproses in terme van NEMA vereis, sowel as ‘n wysiging van die ER in terme van 

die MPRDA. So ‘n proses sal die meriete van ‘n aansoek opweeg aan die hand van die beginsels van volhoubare 

ontwikkeling soos uiteengesit in Gedeelte 2 van NEMA. ‘n Omgewingsmagtigingsproses sal nie goedkeuring 

verskaf vir die onderneem van aktiwiteite wat mag lei tot beduidend onaanvaarbare impakte nie.  Elk van die 

gedeeltes van die MPRDA (80 en 84) wat handel oor die toestaan van petroleumregte sê dat sulke regte slegs 

toegestaan mag word as die aktiwiteit nie onaanvaarbare besoedeling, ekologiese agteruitgang of skade aan 

die omgewing sal veroorsaak nie.  ‘n Besluit om die huidie ER aansoek aan Rhino Oil and Gas (vir slegs 

afstandgebaseerde aktiwiteite) toe te staan sal dus nie beteken dat toekomstige eksplorasie of produksie 

goedgekeur sal word nie.  

Daar word ook gemerk dat die gespesifiseerde aktiwiteite verwant aan ‘n mineraal- en/of petroleumreg ook 

onderhewig mag wees aan goedkeurings in terme van ander wetgewing.  Die vereiste vir sulke goedkeurings 

(bv. watergebruikslisensie, grondgebruik beplanningsgoedkeuring, ens.) verskaf verdere 

goedkeuringsraamwerke vir impakevaluering en bestuur.   

7.4 “No-go” Alternatief 

Die potensiële positiewe implikasies as die voorgestelde eksplorasie nie voortgaan nie is as volg: 

• geen impakte vanaf die FTG opname binne die ER gebied; 

• geen (verlaagde) kans vir enige risiko’s afkomstig van verdere eksplorasie of toekomstige produksie; en 

• besoldiging van die meerderheid huidige teenkantings vanaf die publiek.  

 

Die potensiële negatiewe implikasies van nie voortgaan met die voorgestelde eksplorasie nie is as volg: 

• Suid-Afrika sal die geleentheid verloor om die omvang van plaaslike olie- of gasreserwes in die Vrystaat en 

KwaZulu-Natal verder te verstaan en potensieel te vestig; 

• Verlies van die ekonomiese geleenthede verwant aan die kostes wat alreeds aangegaan is vir die 

aanvanklike kantoorgebaseerde ondersoeke in die voorgestelde ER gebied;  

• As ekonomiese olie- en gasreserwes wel bestaan en nie ontwikkel word nie sal Suid-Afrika / Rhino Oil and 

Gas die geleentheid verbeur om die gebruik van eie plaaslike olie- en gasreserwes te maksimeer; en 

• Ander energiebronne sal geïdentifiseer en ontwikkel moet word om die groeiende aanvraag in Suid-Afrika 

te dra. 

Die oorgrote meerderheid van B&GPs wat aan die OIE proses deelgeneem het is gekant teen alle vorme van 

olie- en gaseksplorasie in die Vrystaat en KwaZulu-Natal en spesifiek teen hierdie aansoek.  Die “no-go” 
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alternatief sal die angs en bekommernisse verwant aan potensiële toekomstige skaliegas ontwikkeling (sou 

reserwes geïdentifiseer word vir verdere eksplorasie en/of toekomstige produksie) besoldig. 

Gegewe die wye verskeidenheid onbekende feite aangaande die potensiaal vir ekonomiese groei en die kans 

vir omgewingsimpakte as gevolg van die produksie van onkonvensionele gasproduksie, sowel as die onbekende 

feite van die energiemengsel in die toekoms in die afwesigheid van gas, word die algehele impak van die “no-

go” alternatief as van onbekende belang beskou. 

7.5 Kumulatiewe Impak 

Gegewe dat die geëvalueerde impakte van die lugopnames en ander afstandgebaseerde metodes beskou word 

as van baie lae belang is daar geen kans dat daar kumulatiewe impakte van enige belang sal wees. Gegewe dat 

daar verskeie aparte aansoeke om eksplorasieregte in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika is, sal daarop 

gelet moet word dat daar moontlike kumulatiewe impakte mag wees indien hierdie aansoeke voortgaan tot na 

die vroeë-fase eksplorasie. 

B&GPs bly aanvra dat die impakte van potensiële verdere eksplorasie en toekomstige produksie in hierdie OIE 

geëvalueer moet word sodat hulle ‘n volledige aanduiding kan hê van die risiko’s van die uiteindelike olie- of 

gasproduksie projekte (gegewe dat die doel van eksplorasie is om te ontgin). Rhino Oil and Gas hou vol dat hul 

nie sonder die vroeë-fase eksplorasiewerk kan weet wat die toekomstige opsies behels nie.  Sonder inligting 

aangaande die omvang, duur en ligging van toekomstige aktiwiteite wat deur ‘n aansoeker voorgestel word is 

dit nie moontlik vir ‘n omgewingskonsultant om ‘n betroubare evaluering van toekomstige impakte te 

onderneem nie. 

8. GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

SLR het, as die onafhanklike omgewingskonsultant wat deur Rhino Oil and Gas aangestel is, ‘n Bestekopname- 

en OIE proses in terme van die OIE Regulasies, 2014 onderneem om sodoende ‘n owerheidsbesluit in te lig vir 

omgewingsmagtiging in terme van NEMA. Die hiding ER aansoek sluit slegs afstandgebaseerde eksplorasie 

tegnieke in wat beperk is tot die analise van bestaande data en ‘n volle tensor gradiometrie swaartekrag 

lugopname. Indien die aansoek goedgekeur word sal Rhino Oil and Gas in ‘n posisie wees om 

afstandgebaseerde eksplorasie tegnieke te onderneem.  Sou Rhino Oil and Gas daarna voorstel om 

grondgebaseerde eksplorasie aktiwiteite (kern boorgate en seismiese opnames) te onderneem sal dit ‘n 

verdere aansoek aan PASA vereis en ‘n aparte omgewingsimpakstudie en magtigingsproses in terme van 

NEMA. 

Die hoof bevinding van die OIE is ‘n kontras tussen die baie lae belang impakte as gevolg van ‘n 

eksplorasiewerkprogram wat beperk is tot ‘n kantoorgebaseerde ondersoek en afstandgebaseerde (lug) 

metode en die oorweldigende sterk publieke teenkanting teen alle vorme van eksplorasie vir aanlandige 

onkonvensionele gas.  

Die slotsom van die evaluering was dat die impakte van die voorgestelde eksplorasie aktiwiteite uiters beperk 

in omvang, wyd verspreid, van baie korte duur, van baie lae intensiteit en dus van baie lae belang sal wees.  Op 

die eenvoudige meriete van die aansoek is daar dus geen omgewingsredes waarom die eksplorasie aktiwiteite 

nie goedgekeur moet word nie.  Die volle ER aansoekgebied is geskik vir die onderneem van die voorgestelde 

afstandgebaseerde (lug) eksplorasie metodes.  Dit is egter moontlik dat die voorgestelde aktiwiteite die eerste 
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in ‘n reeks van eksplorasiestappe mag wees wat aktiwiteite mag insluit wat moontlik in die graad van impakte 

mag toeneem (indien die eksplorasie suksesvol is en die projek voortgaan na die volgende stappe). Die 

intensiteit en duur van sulke impakte sal moontlik toeneem met elke daaropvolgende fase, maar sal heel 

moontlik meer beperk word tot toenemend kleiner teikenareas.    

Die openbare teenkanting teen die ER aansoek is sterk uitgespreek en is feitlik eenparig van alle sektore van die 

samelewing ontvang wat aan die OIE proses deelgeneem het.  Dit is egter duidelik dat die oorgrote 

meerderheid van die teenkanting nie direk teen die meriete van die voorgestelde eksplorasie aktiwiteite is nie, 

maar eerder teen die verwagte uitkoms en risiko’s as gevolg van produksie, sou die eksplorasie suksesvol wees.  

Die blyk dat die publieke persepsie is dat die uitreik van ‘n eksplorasiereg kan lei tot suksesvolle eksplorasie wat 

uiteindelik sal lei tot ‘n aansoek vir produksie met die potensiële gebruik van hidrobreking. Die verdere 

persepsie is dat dit kan lei tot wydverspreide impakte op water en grond wat verwoesting kan saai vir die 

plaaslike bestaan. Die persepsie word gedryf deur wyd gepubliseerde, beweerde negatiewe effekte van 

hidrobreking en die besluite wat geneem is deur verskeie staatsinstansies regoor die wêreld om sulke 

aktiwiteite te staak. Die verwante bekommernis is dat sodra ‘n eksplorasiereg toegestaan word dit na aan 

onmoontlik sal wees om die proses later te stop, selfs as die omgewingsrisiko’s vir plaaslike reseptore swaarder 

weeg as die voordele. Dit spruit uit wantroue en/of misverstande aangaande die staatsraamwerk wat in plek is 

om petroleum eksplorasie en produksie te reguleer; bekommernis oor of die staat die behoeftes en belange 

van plaaslike mense kan balanseer teen sulke ontwikkeling; en ‘n verwagting dat die handhawing van 

omgewingsbestuursverpligtinge swak sal wees. Om hierdie redes is die publiek se benadering om die ‘deur te 

sluit vir eksplorasie voor dit begin’, en sodoende te verhoed dat enige toekomstige risiko of potensiële 

voordeel mag plaasvind. 

In terme van die volhoubaarheidskriteria hierbo beskryf en die aard en omvang van die voorgestelde vroeë-

fase eksplorasieprogram (slegs ‘n lugopname), sowel as die algemene baie lae belang van die impakte met die 

implementering van die voorgestelde versagtingsmaatreëls, is SLR van die opinie dat dit ‘n positiewe besluit 

van die Minister van Minerale Hulpbronne (of aangewese owerheid) in hierdie verband behoort te ondersteun. 

Aangesien die voorgestelde eksplorasie aktiwiteite verwant is aan Rhino Oil and Gas se aanvanklike drie-jaar 

eksplorasiewerkprogram, versoek die aansoeker dat die Omgewingsmagtiging (indien dit toegestaan word) 

uitgereik moet word om vir ‘n periode van drie jaar of meer geldig moet bly. 

Die berame koste vir bestuur en / of rehabilitasie van potensiële negatiewe omgewingsimpakte wat mag 

plaasvind gedurende die voorgestelde lugopname is nul.   

Ten spyte van die aanbeveling vir ‘n positiewe omgewingsmagtiging vir die huidige eksplorasiewerksprogram, 

neem SLR kennis van die volgende kernpunte wat moontlik van toepassing mag wees op die potensiële 

toekomstige aansoeke en aktiwiteite: 

• dele van die ER aansoekgebied het omgewingskenmerke wat nie versoenbaar mag wees met ontwikkeling 

(insluitende grondgebaseerde eksplorasie of produksie aktiwiteite); 

• beperkinge opgelê deur die huidige regulasies sal dele van die ER aansoekgebied onbeskikbaar maak vir 

grondgebaseerde eksplorasie en produksie aktiwiteite; en  
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• B&GPs is oor die algemeen gekant teen alle vorme van aanlandige eksplorasie en ontginning van 

onkonvensionele olie en gas en dit is onwaarskynlik on te verander vir toekomstige aansoeke of 

bedrywighede.   

Die aansoeker en owerheid is hiervan in kennis gestel en aangeraai dat huidige beplanning en besluitneming 

sover as moontlik bostaande in ag moet neem. 

9. OMGEWINGSBESTUURSPROGRAM 

Sodra die OBPr deur die bevoegde owerheid goedgekeur is, word dit ‘n wettige dokument en is Rhino Oil and 

Gas oorhoofs verantwoordbaar en verantwoordelik vir die implementering daarvan.  Die OBPr is uitgelê om 

omgewingsbestuur i) doelstellings, ii) uitkomste en iii) aksies vir die beplanning en ontwerp, onderneem van 

eksplorasie, en rehabilitasie na die sluitingsfase te verskaf.  

 

 



 

 

 


