
 

 

 

 

INLEIDING 

Mokala Manganese (Edms.) Bpk. (Mokala) is besig om die 
Mokala-myn, wat geleë is op die oorblywende gedeelte van 
die plaas Gloria 266, 4 km noordwes van die dorp Hotazel in 
die Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit, Noord-Kaap, te 
vestig (sien Figuur 1).  Mokala hou die bestaande 
omgewingsmagtigings en -lisensies ingevolge die Wet op die 
Ontwikkeling van Mineraal- en Petroleumhulpbronne, no. 28 
van 2002 (MPRDA), die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 
no. 107 van 1998 (NEMA), die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur: Afval 2008, Wet no. 59 van 2008 (NEM: 
WA) en die Nasionale Waterwet, no. 36 van 1998 (NWA). 
 
Mokala beoog om die goedgekeurde mynuitleg te wysig om 
hulle mynbedrywighede te optimaliseer. Hierdie veranderings 
word hieronder getabuleer. 

 

Voorgestelde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings aan 
die goedgekeurde uitleg  

• Uitbreiding van die groef. 
• Vergroting van die kapasiteit van die goedgekeurde 

afvalrotshoop (WRD) en die vestiging van ’n bykomende 
WRD. 

• Vestiging van bykomende bogrondhope. 
• Hervestiging van infrastruktuur vir stormwaterbestuur. 
• Vergroting van die kapasiteit van produkvoorraadhope 

(ru-erts (ROM), laegraads en hoëgraads). 
• Ontginning van die sperpilaar tussen die Kgalagadi-myn 

en Mokala-myn. 

Aktiwiteite/infrastruktuur wat reeds afgehandel is 

• Die herkonfigurasie van die aanleggebied, ROM-, en 
hoëgraadse produkvoorraadhope om die uitbreiding van 
die groef te akkommodeer. 

• Die hervestiging van die laegraadse 
produkvoorraadhoop. 

• Die hervestiging van ondersteuningsinfrastruktuur. 
• Hervestiging van vervoerverwante 

geriewe/infrastruktuur. 
• Die hervestiging van die goedgekeurde WRD om die 

uitbreiding van die groef te akkommodeer.  
• Die hervestiging van die goedgekeurde bogrondhope. 

 

DIE DOEL VAN HIERDIE DOKUMENT 
Hierdie dokument is voorberei om u in te lig oor: 
• die beoogde projek; 
• die alternatiewe vir die projek wat oorweeg word (indien 

relevant); 
• die biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese 

grondlynomgewing van die projekgebied; 
• die omgewingsevalueringsprosesse wat gevolg word;  
• moontlike biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese 

impak en verwante spesialisinsette; en 
• hoe u insette in die omgewingsevalueringsproses kan 

lewer.  

 

Voor die aanvang van die beoogde projek word die 
volgende vereis: 

• ’n omgewingsmagtiging ingevolge die NEMA vir 
aktiwiteite in Gelyste kennisgewing 1 
(Regeringskennisgewingregulasie (GNR) 983 van 2014, 
soos gewysig) en kennisgewing 2 (GNR 984 van 2014, 
soos gewysig) van die Departement van Minerale 
Hulpbronne en Energie (DMRE). Die 
Omgewingsimpakstudie (OIS) se regulasies wat gevolg 
word, is NEMA GNR 982 van 4 Desember 2014, soos 
gewysig;  

• ’n gewysigde afvalbestuurslisensie ingevolge die NEM: 
WA vir afvalaktiwiteite in kategorie A en kategorie B 
(GNR 921 van 2013), soos gewysig, van die DMRE; 

• ’n gewysigde geïntegreerde waterverbruikslisensie 
(IWUL) ingevolge die NWA vir artikel 21 watergebruik 
van die Departement van Menslike Nedersettings, 
Water en Sanitasie; en 

• ’n gewysigde omgewingsbestuursprogramverslag 
(EMPr) ingevolge artikel 102 van die MPRDA van die 
DMRE. 

SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. (SLR), ’n 
onafhanklike firma van omgewingspraktisyns, is deur 
Mokala aangestel om die omgewingsmagtigingsproses te 
bestuur.  
 

 

MOKALA MANGANESE (EDMS.) BPK.   
AGTERGRONDINLIGTINGSDOKUMENT 

 
VOORGESTELDE VERANDERINGS AAN DIE OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE MOKALA-MYN 

OP DIE OORBLYWENDE GEDEELTE VAN DIE PLAAS GLORIA 266, NOORD-KAAP 
MAART 2021                                                                                                                  

OMGEWINGSMAGTIGING 

U ROL 
U is geïdentifiseer as ’n belanghebbende en 

geaffekteerde party (B&GP) wat moontlik oor die 
beoogde projek ingelig wil word en ’n inset in die 
omgewingsmagtigingsproses en verslae wil maak.  

U het die geleentheid om hierdie dokument te lees en u 
aanvanklike kommentaar vir insluiting by die 

omgewingsevalueringsproses aan SLR te verskaf. U sal 
ook die geleentheid ontvang om die 

omvangbepalingsverslag en OIS en EMPr na te gaan en 
daaroor kommentaar te lewer. 

 
Alle kommentaar sal opgeteken word en ingesluit word 

by die verslae wat vir besluitneming ingedien word. 

COVID-19-BEPERKINGS 
As gevolg van COVID-19-beperkings kan aanlyn en digitale 

platforms benut word om met B&GP’s te skakel. 

OMVANGBEPALINGSVERSLAG 

Die Omvangsbepalingsverslag sal beskikbaar gestel word 
vir openbare hersiening. 

HOE OM TE REAGEER 
Reaksies op hierdie dokument kan ingedien word deur 

middel van die aangehegte kommentaarblad en/of deur 
kommunikasie met die persoon wat hieronder gelys 

word. 
WIE OM TE KONTAK 

Gugu Dhlamini  
(011) 467 0945 (tel) of 

gdhlamini@slrconsulting.com     

mailto:gdhlamini@slrconsulting.com
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OORSIG VAN GOEDGEKEURDE BEDRYWIGHEDE 

In breë trekke sluit goedgekeurde 
aktiwiteite/infrastruktuur (hoewel nie alle gevestigde of 
bedryfswerk nie) die volgende in: dagbou-aktiwiteite, ’n 
droë vergruisings- en sifaanleg, WRD’s, produk- en ROM-
voorraadhope, bogrondhope en mynverwante geriewe 
soos werkswinkels, store en verskillende 
ondersteuningsinfrastruktuur en -dienste.   Bykomende 
goedgekeurde aktiwiteite sluit in: 
• die herbelyning van die R380-pad; 
• opgradering van die kruising na die myn; en 

• die herbelyning van ’n gedeelte van die Ga-Mogara-
dreineringskanaal binne die bestaande rivierkanaal. 

 
KONSEPTUELE VLOEIDIAGRAM 
’n Eenvoudige konseptuele hoëvlak-prosesvloeidiagram van 
die goedgekeurde aktiwiteite word hieronder  verskaf 
(figuur 2). 
 

HUIDIGE STATUS 
Mokala is tans in die konstruksiefase van die projek met 
beperkte bedryfsaktiwiteite wat plaasvind 
(stroopmynbou). In hierdie verband is tydelike 
infrastruktuur/aktiwiteite ter ondersteuning van die 
konstruksiefase tans op die terrein. Konstruksiegeriewe 
sal óf aan die einde van die konstruksiefase verwyder 
word, óf by die uitleg van die operasionele myn 
geïnkorporeer word.  

OORSIG OOR INFRASTRUKTUURVERANDERINGS 

Mokala beoog om die goedgekeurde mynuitleg te wysig 
om hulle mynbedrywighede te optimaliseer (figuur 3). ’n 
Opsomming van die infrastruktuurveranderings word 
hieronder bespreek. Dit is belangrik om daarop te let dat 
geen veranderings aan die herbelyning van die R380, die 
opgradering van die mynkruising, of die herbelyning van 
die Ga-Mogara-dreineerkanaal voorsien word nie. 
Bykomend hiertoe bly die mynproses soos dit in figuur 2 
beskryf word onveranderd.  

Voorgestelde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings aan 
die goedgekeurde uitleg  

Uitbreiding van die groef 
Die goedgekeurde EMPr maak vir ’n dagboumyn voorsiening. 
Mokala beoog om die groef se voetspoor in ’n westelike en 
noordelike rigting uit te brei om vir die bygewerkte hulpbronplan 
voorsiening te maak.  

Vergroting van die kapasiteit van die goedgekeurde WRD 
en die vestiging van ’n bykomende WRD 

Mokala beoog om die goedgekeurde groef se voetspoor uit te brei 
en as sodanig sal bykomende stoorruimte vir afvalrots benodig 
word om bykomende afvalrots te stoor wat van die vergrote 
groefvoetspoor gestroop word.  

Vestiging van bykomende bogrondhope 
Mokala beoog om die goedgekeurde groef se voetspoor uit te brei 
en as sodanig sal bykomende stoorruimte vir bogrond benodig 
word om bykomende bogrond te stoor wat van die vergrote 
groefvoetspoor gestroop word. 

Hervestiging van infrastruktuur vir stormwaterbestuur 
Die goedgekeurde EMPr maak voorsiening vir die vestiging van 
stormwaterbestuursgeriewe (damme vir hersikleerde water, 
dreine en herbelyningsberms vir skoon water).  As gevolg van die 
hervestiging van die ondersteuningsinfrastruktuur sal die ligging 
van die goedgekeurde stormwaterbestuursgeriewe herevalueer 
moet word.  

Toename in die kapasiteit van produkvoorraadhope 
Mokala beoog om die kapasiteit van die goedgekeurde ROM, 
laegraadse en hoëgraadse voorraadhope te vergroot om die 
toename in produksietonnemaat e akkommodeer.  

Ontginning van ’n sperpilaar 
Mokala beoog om die sperpilaar tussen die Mokala-myn en die 
Kgalagadi-myn te ontgin. ’n Ooreenkoms tussen die twee partye 
sal in plek moet wees en uiteensit hoe die hulpbronne ontgin en 
voorraad opgestapel, en die area gerehabiliteer sal word.    

Aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings wat reeds 
afgehandel is 

Die herkonfigurasie van die aanleggebied en die 
hoëgraadse en ROM-produkvoorraadhope 

Die herkonfigurasie van die aanleggebied, ROM-voorraadhoop en 
hoëgraadse produkvoorraadhoop is onderneem, aangesien dit as 
gevolg van die beoogde uitbreiding van die groef vereis sal word.  

Hervestiging van die laegraadse produkvoorraadhoop 
Die laegraadse produkvoorraadhoop is verskuif, aangesien dit as 
gevolg van die beoogde uitbreiding van die groef vereis sal word.  

Hervestiging van ondersteuningsinfrastruktuur 
Verskillende goedgekeurde ondersteuningsinfrastruktuur is 
verskuif, insluitende die volgende: waterstoorgeriewe (drinkbare 
en proseswater), werkswinkels en wasplek, kleedkamers, 
rioolsuiweringsaanleg, waterbehandelingsaanleg, 
brandstofstoorplek, administratiewe blok (kantore, kombuis, 
kantien, oefensentrum, byeenkomssentrum, kliniek), store en 
afvalstoorplek om vir die beoogde uitbreiding van die groef se 
voetspoor voorsiening te maak.  

Hervestiging van vervoerverwante geriewe/infrastruktuur 
Verskillende goedgekeurde vervoerverwante geriewe soos 
interne karweipaaie, weegbrûe, parkeerareas, geriewe vir die laai 
van vragmotors en platformgeriewe is verskuif vir die 
optimalisering van die mynbedrywighede.  

Hervestiging van die goedgekeurde WRD 
Die goedgekeurde WRD is hervestig om die beoogde uitbreiding 
van die groef moontlik te maak. 

Hervestiging van die goedgekeurde bogrondhope  
Die goedgekeurde bogrondhope is as gevolg van die veranderde 
terreinuitleg hervestig. 

 

PROJEKOORSIG 

Mavisha Nariansamy
Stamp
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Die biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese grondlynomgewing wat waarskynlik deur die beoogde projek beïnvloed sal 
word, word hieronder bespreek. 
 

Geologie 
Die Mokala-myn is binne die Kalahari-mangaanveld geleë 
en is met Kalaharisand, kalkreet, klei en gruisbeddings van 
die Kalaharigroep bedek.  

Klimaat 
Die Mokala-myn val binne die Noordelike Steppe-
klimaatstreek, wat deur seisoenale reënval, warm 
temperature in die somer en kouer temperature in die 
winter gekenmerk word.  Die terrein word deur winde 
vanuit die noorde, noordooste, en ooste oorheers. 

Topografie 
Die Mokala-myn is in ’n relatiewe plat gebied met sagte 
hellings geleë. Die hoogte op die terrein wissel van 1 020 
m tot 1 040 m bo gemiddelde seevlak.   Die natuurlike 
topografie by die Mokala-myn is deur konstruksie- en 
bedryfsaktiwiteite van Mokala op die terrein beïnvloed. 

Grond- en omgewingsvermoë 
Grondsoorte is homogeen ten opsigte van tekstuur, 
struktuur en  gronddiepte en bestaan uit 
goedgedreineerde sanderige grond. Hierdie grondsoorte 
het ’n lae bewerkingspotensiaal as gevolg van die hoë 
infiltrasiekoers wat met sanderige grond verband hou en 
is hoogs vatbaar vir erosie. Grondhulpbronne en verwante 
grondvermoë is deur is deur konstruksie- en 
bedryfsaktiwiteite van Mokala op die terrein beïnvloed.   

Biodiversiteit 
Die Mokala-myn val binne die Kathu-bosveld en die 
Gordonia-duineveld.  Bome wat ingevolge die Nasionale 
Wet op Bosse van 1998 (Wet 84 van 1998) beskerm word 
en wat by die Mokala-myn aangetref word, sluit die 
Vachellia erioloba (kameeldoring), en die Vachellia 
haematoxylon (vaalkameeldoring) in. Die natuurlike 
plantegroei by die Mokala-myn is deur konstruksie- en 
bedryfsaktiwiteite van Mokala op die terrein beïnvloed. 
Mynbedrywighede by die myn en omliggend aan die 
Mokala-Myn het die plaaslike dierebevolking versteur en 
as sodanig kom daar baie min dierespesies by die myn 
voor. 

Oppervlakwater 
Die Mokala-Myn is in die kwartêre opvanggebied D41K 
geleë, wat ’n bruto totale opvanggebied van 4 216 km2 
het. Die niestandhoudende Ga-Magara-dreineerkanaal is 
op die oostelike grens van die myn geleë en vloei in ’n 
noordelike rigting na die Kurumanrivier. As gevolg van die 
niestandhoudende aard van die Ga-Mogara-
dreineerkanaal is daar geen derdeparty-afhanklikheid van 
oppervlakwater nie. Geen vleilande is binne of direk langs 
die Mokala-Myn geleë nie. 

Grondwater 
Twee kenmerkende akwifere word onder die Mokala-myn 
aangetref.  Dit sluit ’n vlak akwifeer in wat uit 
Kalaharisand bestaan, residuele Dwyka-tilliet en -
dolomiet, en ’n dieper akwifeer wat uit die ertsliggaam en 
onderliggende lawas bestaan.  Die gemiddelde 
grondwatervlak by die Mokala-myn strek van 13 m tot 
100 m onder grondvlak. Die grootste getal 
derdepartyboorgate om die myn word vir monitering, 

water vir vee en huishoudelike doeleindes gebruik. 

Luggehalte 
Die gehalte van die omringende lug in die omliggende 
gebied is deur mynaktiwiteite, uitlaatgasse van voertuie 
en landbou-aktiwiteite beïnvloed.  Die gehalte van die 
omringende lug op die terrein is deur konstruksie- en 
bedryfsaktiwiteite van Mokala op die terrein beïnvloed.  

Geraas 
Die groter gebied word algemeen deur landelike 
kenmerke gedefinieer. Geraasvlakke naby die Mokala-
myn is hoofsaaklik die gevolg van omliggende boerdery-
aktiwiteite, plaaslike verkeer, beweging van treine en 
omliggende mynbedrywighede. Geraasvlakke by die 
Mokala-myn word deur konstruksie- en bedryfsaktiwiteite 
van Mokala op die terrein beïnvloed.  

Visueel 
Die Mokala-myn is oor die algemeen binne die plat, oop 
vlaktes van die Kalahari geleë. Die gehalte van die 
natuurskoon om die Mokala-myn word hoofsaaklik deur 
omliggende mynbedrywighede aan die noordekant 
(Assmang-myn), suidekant (Kgalagadi-myn) en 
suidoostekant (Kudumane-myn) beïnvloed.  Net so word 
die gehalte van die natuurskoon by die Mokala-myn deur 
bestaande konstruksie- en bedryfsaktiwiteite beïnvloed. 

Erfenis en paleontologie 
’n Aantal erfenishulpbronne van die Middel- en 
Laatsteentydperk is langs die oostelike grens van die 
Mokala-myn, naby die Ga-Mogara-dreineerkanaal, geleë. 
Hierdie hulpbronne strek van lae tot medium 
erfenisbetekenis.. Die paleontologiese sensitiwiteit van 
die Mokala-myn is laag, maar daar is ’n moontlikheid dat 
die Hotazel-formasie se mangaanertsliggaam 
stromatoliete kan bevat. 

Sosio-ekonomies 
Die dorp Hotazel en die woongebied van die Gloria-myn is 
binne ’n 4 km-radius vanaf die Mokala-myn geleë. Die 
opvoedkundige vlakke in die gebied is relatief laag, met 
hoë vlakke van werkloosheid en ’n afhanklikheid van 
bestaanslandbou, die staatsektor, seisoenale werkers en 
indiensneming in die mynsektor. Watervoorsiening en 
sanitasie bly ’n uitdaging, veral in die landelike gebiede. 
Daar was ’n toename in die getal huishoudings in die 
gebied wat met elektrisiteit as ’n bron van energie 
toegerus is. Die mynbedryf en regeringsdienste is die 
vernaamste ekonomiese sektore. 

Grondgebruik 
Grondgebruik rondom die Mokala-myn sluit ’n 
kombinasie van weiding vir vee, wildboerdery, 
mynbedrywighede (Assmang-myn is aan die noordekant 
geleë, Kgalagadi-myn aan die suidekant, en Kudumane-
myn aan die suidoostekant) en ’n verwante spoornetwerk 
en woonhuise hier en daar. Grondgebruik op die terrein is 
deur bestaande konstruksie- en bedryfsaktiwiteite van 
Mokala, veral op die oostelike gedeelte van die 
oorblywende gedeelte van die plaas Gloria 266, 
beïnvloed. Die verre westelike gedeelte van die myn word 
tans deur die Kgalagadi-myn vir wild benut.  

BIOFISIESE, KULTURELE EN SOSIO-EKONOMIESE GRONDLYNOORSIG 
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Potensiële impak wat aanvanklik geïdentifiseer is en wat verder ondersoek sal word as deel van die 
omgewingsevalueringsproses word hieronder getabuleer. Waar spesialisinsette vereis word, word dit in die tabel hieronder 
aangedui. Bykomende impak kan as deel van die omgewingsevalueringsproses geïdentifiseer word. 
 
Aspek Potensiële biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese impak Spesialisinsette 

(waar vereis 
word) 

Biofisies 
Grond en 
grondvermoë 

Grondhulpbronne en verwante grondvermoë word deur bestaande aktiwiteite en 
infrastruktuur op die terrein beïnvloed.   Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het die potensiaal om die grondhulpbronne verder deur 
erosie, kompaktering en/of besoedeling, en die verwante natuurlike vermoë van die 
grond deur ’n verhoogde oppervlakinfrastruktuurvoetspoor, in gevaar te stel.   

Evaluering van 
die grond en 
grondvermoë 

Biodiversiteit 
(aarde) 

Die natuurlike grondbiodiversiteit by die Mokala-myn word deur bestaande aktiwiteite 
en infrastruktuur op die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het die potensiaal om plantegroei, habitat-eenhede, en die 
verwante ekostelselfunksionaliteit deur ’n verhoogde oppervlakinfrastruktuurvoetspoor 
verder te versteur en/of te wysig.  

Evaluering vanr 
grondbiodiversit
eit 

Oppervlakwater Natuurlike dreinering regoor die Mokala-terrein word beïnvloed deur bestaande 
aktiwiteite en infrastruktuur, wat ook talle bronne verteenwoordig wat oppervlakwater 
kan besoedel. Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings het die potensiaal 
om deur ’n afname in afloop na die opvangsgebied verder tot die wysiging van 
natuurlike dreineringspatrone by te dra.  Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het ook die potensiaal om bykomende besoedelingsbronne 
te veroorsaak. Dit moet in ag geneem word in die konteks van die niestandhoudende 
aard van die Ga-Mogara-dreineerkanaal en vertroue op derde partye.  

Hidrologie-
evaluering 

Grondwater Grondwaterhulpbronne word deur bestaande aktiwiteite en infrastruktuur op die 
terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings het die 
potensiaal om bykomende besoedelingsbronne te veroorsaak, terwyl die uitbreiding 
van die groef die potensiaal het om grondwatervlakke deur ontwatering verder te 
verlaag. Dit kan weer die beskikbaarheid van grondwaterhulpbronne aan omliggende 
grondwatergebruikers beïnvloed.   

Geohidrologie-
evaluering 

Lug Die gehalte van die omringende lug word deur bestaande aktiwiteite en infrastruktuur 
op die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings het die 
potensiaal om bykomende emissiebronne te genereer wat potensieel ’n negatiewe 
impak op omringende luggehalte kan hê, wat op sy beurt potensiële sensitiewe 
ontvangers negatief kan raak.    

Evaluering van 
luggehalte 

Geraas Geraasvlakke by die Mokala-myn word deur bestaande aktiwiteite en infrastruktuur op 
die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings het die 
potensiaal om bykomende geraasbronne te veroorsaak wat op hulle beurt potensiële 
sensitiewe ontvangers negatief kan raak. 

Lessenaar-
evaluering van 
geraas 

Visueel Die visuele karakter van die Mokala-myn word deur bestaande aktiwiteite en 
infrastruktuur op die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het die potensiaal om deur die oprigting van bykomende 
infrastruktuur op die terrein bykomende negatiewe visuele uitsigte te skep.  Dit moet 
egter in ag geneem word in die konteks van die afstand na sensitiewe ontvangers en die 
omliggende myne in die omtrek wat alreeds die visuele karakter van die gebied 
beïnvloed het.  

Kwalitatiewe 
evaluering 

Kultureel 
Erfenis-
/kulturele en 
paleontologiese 
hulpbronne 

Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings, veral dié wat in die westelike 
gedeelte van die mynterrein geleë is, het die potensiaal om erfenishulpbronne wat van 
kulturele belang kan wees, te beskadig en/of te vernietig. Daar is bevind dat die 
paleontologiese sensitiwiteit van die terrein laag is, maar daar is ’n moontlikheid dat die 
Hotazel-formasie se mangaanertsliggaam stromatoliete kan bevat. 

Erfenis-
/kulturele 
evaluering en 
lessenaar- 
paleontologiese 
evaluering 

Sosio-ekonomies 
Ekonomie Sterilisasie van minerale hulpbronne kom voor deur die wegdoening van minerale 

hulpbronne op gemineraliseerde afvalgeriewe (WRD’s) en deur die groef weer op te vul. 
Dit kan op sy beurt die nasionale, plaaslike en streeksekonomie beïnvloed deur die 
doeltreffende benutting van ’n hulpbron.  Die beoogde toename in die volume van 

Kwalitatiewe 
evaluering 

MOONTLIKE BIOFISIESE, KULTURELE, EN SOSIO-EKONOMIESE IMPAK EN VERWANTE SPESIALISINSETTE 
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Aspek Potensiële biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese impak Spesialisinsette 
(waar vereis 
word) 

afvalrots het die potensiaal om verder tot die sterilisasie van minerale hulpbronne by te 
dra.  

Maatskaplike 
voordele  

Die projek het die potensiaal om voorsiening te maak vir die voortsetting van 
werksgeleenthede, waarvan die lewensbestaan van individue in die plaaslike omgewing 
moontlik afhanklik kan wees. 

Kwalitatiewe 
evaluering 

Gevoel van die 
plek 

Die natuurlike gevoel van die plek word deur bestaande aktiwiteite en infrastruktuur op 
die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-/infrastruktuurveranderings het die 
potensiaal om die aard van die terrein verder te verander en dit kan deur die 
omliggende grondgebruikers as negatief ervaar word.  

Visuele 
evaluering 

Veiligheid van 
derde partye 

Die natuurlike topografie van die terrein word deur bestaande aktiwiteite en 
infrastruktuur op die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het die potensiaal om die topografie verder te verander 
deur ’n toename in die oppervlakinfrastruktuurvoetspoor, wat op sy beurt bykomende 
gevaarlike infrastruktuur tot gevolg het wat vir derde partye en diere gevaarlik kan 
wees.   

Kwalitatiewe 
evaluering 

Grondgebruik Die natuurlike grondgebruik van die terrein word deur bestaande aktiwiteite en 
infrastruktuur op die terrein beïnvloed. Die beoogde aktiwiteits-
/infrastruktuurveranderings het die potensiaal om die bestaande grondgebruik verder 
te verander en/of tot ’n verlies aan bestaande grondgebruik te lei, veral na die 
westekant van die mynterrein.  

Kwalitatiewe 
evaluering 
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Die omgewingsevalueringsproses verskaf inligting wat 
verband hou met die prosedurele komponente en die 
omgewing waar dit onderneem word. Dit identifiseer en 
evalueer, in konsultasie met B&GP’s, die negatiewe en 
positiewe biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese impak 
(sleutel-B&GP-insetstadiums word in blou teks hieronder 
aangedui). Die omgewingsevalueringsproses rapporteer 
ook oor die bestuursmaatreëls wat vereis word om die 
impak na ’n aanvaarbare vlak te versag en inkorporeer die 
vereistes vir moniteringsprogramme (waar nodig). Die 
stappe van die proses en beraamde tydsraamwerk word 
hieronder verskaf. 

 
•  Dien die NEMA/NEM: WA- 

geïntegreerde aansoek by die DMRE 
in. 

• Vooraansoekvergadering met die 
DHSWS. 

• Stel B&GP’s van die projek in kennis 
(via koerantadvertensies, 
terreinkennisgewings en hierdie 
dokument) (Maart 2021). 
 

 
• Stel omvangbepalingsverslag en 

opsomming op. 
•  Versprei die 

omvangbepalingsverslag vir 
hersiening (30-dae-
hersieningstydperk) (Maart 2021 tot 
Mei 2021). 

• Indiening van die IWULA by die 
DHSWS (Junie 2021). 

• Dien die omvangbepalingsverslag 
(met insluiting van kommentaar 
deur B&GP’s) by die DMRE in vir 
hersiening en kommentaar (43-dae-
hersieningstydperk). 
 

• Stel OIS en EMPr en opsomming op. 
• Stel tegniese dokumentasie op ter 

ondersteuning van IWULA 
(spesialisstudies en geïntegreerde 
water- en afvalbestuursplan). 

•  Versprei OIS en EMPr en IWULA-
dokumentasie aan B&GP’s vir 
hersiening (30-dae-
hersieningstydperk) (September 
2021). 

• Dien OIS en EMPr in (insluitend die 
kommentaar deur B&GP’s) by die 
DMRE vir besluitneming (107-dae-
besluitnemingstydperk). 

• Dien die IWULA tegniese 
dokumentasie in (insluitend 
kommentaar wat tydens die 
hersieningstydperk geopper is) by 

die DHSWS vir besluitneming (139-
dae-hersieningstydperk). 

• Sirkuleer besluite aan B&GP’s wat op die projek se 
databasis geregistreer is. 

 

Die doel van die openbaredeelnameproses is om B&GP’s 
van die projek in kennis te stel en om aan hulle die 
geleentheid te bied om kwessies of bekommernisse oor 
die projek te opper.  Die openbaredeelnameproses sal 
onderneem word ingevolge die vereistes van hoofstuk 6 
van Regulasie 982 van 4 Desember 2014 (OIS-regulasies) 
soos gewysig.  
 
As gevolg van COVID-19-beperkings sal aanlyn en digitale 
platforms benut word om met B&GP’s te skakel. Hierdie 
platforms sal ’n kombinasie insluit van e-posse, SMS’e, 
terreinkennisgewings, koerantadvertensies, ’n webinaar 
en toegang tot SLR se datavrye webwerf, waar verslae 
gelees kan word om B&GP’s oor die projek in te lig.  
B&GP’s wat by die omgewingsmagtigingsproses betrokke 
is, word hieronder gelys. 

OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES 

OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES 

OPENBAREDEELNAMEPROSES 

B&GP’S BETROKKE BY DIE 
OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES 

 
GRONDEIENAARS, GRONDGEBRUIKERS EN ANDER 
B&GP’S 
• Omliggende grondeienaars, grondgebruikers en 

gemeenskapsforums. 

• Nieregeringsorganisasies en verenigings.  

• Omliggende myne en bedrywe. 

• Semistaatsinstellings. 
 

BEVOEGDE OWERHEDE 
• DMRE 

• DHSWS 
 

OWERHEDE WAT KOMMENTAAR LEWER 
• Noord-Kaapse Departement van Omgewingsake en 

Natuurbewaring.  

• Departement van Omgewingsake, Bosbou en 
Visserye. 

• Noord-Kaapse Departement van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming – insluitend die 
Grondeisekommissaris. 

• Departement van Menslike Nedersettings, Water 
en Sanitasie.  

 

PLAASLIKE OWERHEDE 
• John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit. 

• Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit (insluitende 
wyksraadslid). 

 
Stel ons asseblief in kennis as daar enige bykomende 

partye is wat betrokke behoort te wees. 

 
 
 

Aansoek en 
aanvanklike 

openbarekonsul
tasiefase 

(Maart tot April 
2021) 

 
 
 

PHASE II –  
Omvangbepaling 

en IWUL-
aansoekfase 

(Maart tot Junie 
2021) 

FASE III –  
Omvangbepalingf

ase  
(Maart tot Junie 

2021) 

 

 
 
 
 

FASE III – 
OIS- en EMPr- en 

IWUL-fase 
(Junie 2021 tot 
Februarie 2022)  
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MOKALA MANGANESE (EDMS.) BPK.   
AGTERGRONDINLIGTINGDOKUMENT 

 
BEOOGDE VERANDERINGS AAN DIE OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE MOKALA-MYN OP DIE OORBLYWENDE GEDEELTE 

VAN DIE PLAAS GLORIA 266, NOORD-KAAP 

MAART 2021 

DATUM  TYD  

BESONDERHEDE VAN DIE BELANGHEBBENDE EN GEAFFEKTEERDE PARTY 

NAAM  

BELANG BY DIE BEOOGDE 
PROJEK 

 

POS-/STRAATADRES    

   

   

 POSKODE  

WERKS-
/DAGTELEFOONNOMMER 

 WERKS-
/DAGFAKSNOMMER 

 

SELFOONNOMMER  E-POSADRES  

REGISTREER MY ASSEBLIEF AS ’N BELANGHEBBENDE EN GEAFFEKTEERDE PARTY 
(B&GP) SODAT EK TYDENS DIE OMGEWINGSIMPAKEVALUERINGSPROSES VERDERE 
INLIGTING EN KENNISGEWINGS KAN ONTVANG  

JA NEE 

HOE WIL U GRAAG U KENNISGEWINGS ONTVANG?  

E-POS 

GEREGISTREERDE POS 
(POS) 

SMS 

 

SKRYF ASSEBLIEF U KOMMENTAAR EN VRAE HIER NEER (gebruik asseblief afsonderlike blaaie as u wil) 

 

SLUIT ASSEBLIEF DIE VOLGENDE VAN MY KOLLEGAS/VRIENDE/BURE AS B&GP’S VIR HIERDIE PROJEK IN: 

 

STUUR ASSEBLIEF U INGEVULDE VORMS AAN: 

Gugu Dhlamini  
SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. 
(011) 467 0945,  
Posbus 1596, Cramerview 2060 

gdhlamini@slrconsulting.com   
DANKIE VIR U BYDRAE!!! 

mailto:gdhlamini@slrconsulting.com

