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MOKALA MANGANESE (EDMS.) BPK. 
VERANDERINGE AAN OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE MOKALA-MYN  

NIE-TEGNIESE OPSOMMING (NTO) VAN DIE BESTEKOPNAMEVERSLAG 
 

DMHE SAMRAD VERWYSINGSNOMMER: NC-00197-MR/102 
 

Geagte Meneer/Mevrou/Mejuffrou 
 

INLEIDING 
 
Mokala Manganese (Edms.) Bpk. (Mokala) het magtiging ontvang om die Mokala-myn op te rig op die Restant en 
Gedeelte 1 van die plaas Gloria 266, die plaas Kipling 271 en die plaas Umtu 281, sowat 4 km noordwes van die 
dorp Hotazel in die Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit in die Noord-Kaapprovinsie (sien Figuur 1 en Figuur 2 vir 
kaarte met streeks- en plaaslike ligging, onderskeidelik). 
 
Die Mokala-myn is ’n oopgroefmangaanmyn wat ingevolge ’n Mynreg en ’n goedgekeurde 
Omgewingsbestuursprogram (OBPr) kragtens die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum 
Hulpbronne, Wet 28 van 2002 (MPRDA) bedryf word. Magtiging is toegestaan deur die Departement van 
Minerale Hulpbronne (DMH) (nou die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie – DMHE), ingevolge 
DMH-verwysingsno.: NC30/5/1/2/2/10090 MR); ’n Omgewingsmagtiging (OM) en ’n goedgekeurde OBPr 
ingevolge die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998, soos gewysig (NEMA) (DMH-
verwysingsno.: NC 30/5/1/2/2/(10090) EM); ’n Afvalbestuurslisensie (ABL) ingevolge die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur: Afval, Wet 59 van 2008 (NEM:WA). Die ABL is goedgekeur as deel van die 
Omgewingsmagtiging wat deur DMH goedgekeur is ingevolge verwysing NC 30/5/1/2/2/ (10090) EM; en ’n 
Geïntegreerde Watergebruiklisensie (IWUL) ingevolge die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 1998 (NWW) 
(Departement van Water, Menslike Nedersetting en Sanitasie (DHSWS) se verwysingsno.: 
08/D41K/BCGIJA/9175). 
 
Mokala beoog nou om die goedgekeurde mynuitleg te wysig om hul mynboubedrywighede te optimaliseer. Dit 
sluit in veranderinge aan infrastruktuur wat reeds plaasgevind het en veranderinge aan beoogde bedrywighede/ 
infrastruktuur. Die aansoek om omgewingsmagtigingsproses vir die projek sluit in ’n vereiste Bestekopname- en 
Omgewingsimpakevalueringsproses (B&OIE) ingevolge die NEMA-regulasies op Omgewingsimpakevaluerings, 
2014 (gepubliseer ingevolge Staatskennisgewingsregulasie (GNR) 982 van 4 Desember 2014, soos gewysig). Die 
omgwingsmagtigingsproses behels twee fases: ’n bestekopnamefase en ’n omgewingsimpakevalueringsfase, wat 
met die omgewingsbestuursprogramfase gekombineer word.  
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Die primêre doel van die bestekopnamefase is om: 

• belangstellende en geaffekteerde partye (B&GP’s) te voorsien van inligting met betrekking tot die 
beoogde projek; 

• voorlopige potensiële biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese impakte uiteen te sit; 

• vraagstukke en knelpunte wat deur B&GP’s geopper word, aan te teken; en  

• die studieopdrag vir die Omgewingsimpakevaluering (OIE) en Omgewingsbestuursprogram (OBPr) uiteen 
te sit wat die betekenisvolle evaluering van alle tersaaklike omgewings- en maatskaplike vraagstukke 
moontlik sal maak. 

 
SLR, ’n onafhanklike firma van omgewingskonsultante, is deur Mokala aangestel om die B&OIE-proses te bestuur.  
As deel van die B&OIE-proses, is ’n Bestekopnameverslag opgestel. Hierdie dokument bied ’n opsomming van die 
Bestekopnameverslag se bevinding vir die projek.  
 

AANGEHEGTE DOKUMENTE 
Die volgende afdelings is uittreksels uit die Bestekopnameverslag vir u insae: 

• Bylae A: Beknopte Oorsig van die Bestekopnameverslag vir die Projek; en 

• Bylae B: Studie-opdrag vir verdere ondersoeke en die Plan van Studie vir die OIE-fase (Afdeling 9 van die 
Bestekopnameverslag). 

 
Tot op hede is geen kommentaar en knelpunte deur B&GP’s geopper nie. 
 

OORSIG VAN BESTEKOPNAMEVERSLAG  
Die Bestekopnameverslag vir die projek is nou vir ’n tydperk van 30 dae (29 Maart 2021 tot 4 Mei 2021) 
beskikbaar vir kommentaar en insae.  
 
Elektroniese kopieë van die volledige verslag is beskikbaar op: 

• SLR se webwerf (op https://slrconsulting.com/public-documents); en  

• SLR se datavrye webwerf (http://slrpublicdocs.datafree.co/publicdocuments).  
 

Elektroniese kopieë van die verslag (op kompakskyf) is op versoek beskikbaar by SLR by die kontakbesonderhede 
wat hieronder verskaf word.  

SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. 

Vir aandag: Mavisha Nariansamy of Gugu Dhlamini 

Posbus 1596, Cramerview, 2060  
(As u die posdiens gebruik, moet u SLR asseblief bel om ons in kennis te stel van u indiening.) 

Tel: 011 467 0945 

E-pos: mnariansamy@slrconsulting.com / gdhlamini@slrconsulting.com  

 
Alle kommentaar wat tydens die insaeproses ontvang word, sal vervat en aangespreek word in die finale OIE wat 
vir besluitnemingsdoeleindes aan die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) beskikbaar 
gestel sal word.  
 
As u enige vrae het, moet u asseblief in verbinding tree met die onderstaande persoon.  
 
Vriendelike groete 
 
Mavisha 

https://slrconsulting.com/public-documents
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fslrpublicdocs.datafree.co%2Fpublicdocuments&data=04%7C01%7C%7C8eb3a19710bb401b6fd708d8771e4a3f%7C109cec53a87742eb93e8b9f5c282ba38%7C0%7C0%7C637390319265774818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xa3yju%2F38OT70og5o1XldwSJCzyh2MFtvdbkeK782Bs%3D&reserved=0
mailto:mnariansamy@slrconsulting.com%20/
mailto:gdhlamini@slrconsulting.com
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BYLAE A: BEKNOPTE OORSIG VAN DIE BESTEKOPNAMEVERSLAG VIR DIE PROJEK 
 

INLEIDING 
Hierdie afdeling bied ’n opsomming van die Bestekopnameverslag wat as deel van die B&OIE-proses vir die 
beoogde veranderinge aan oppervlakuitleg by Mokala-myn opgestel is. Met betrekking hiertoe sal ’n 
geïntegreerde Omgewingsmagtigingsproses kragtens die NEMA OIE-regulasies, 2014 (gepubliseer ingevolge 
Staatskennisgewing R982 van 4 Desember 2014, soos gewysig) (hierna die NEMA OIE-regulasies 
(Staatskennisgewing R982 van 2014, soos gewysig) genoem), en die Regulasies van die Wet op die Ontwikkeling 
van Minerale en Petroleum Hulpbronne, 2004 (soos gewysig deur Staatskennisgewing R420 van 27 Maart 2020), 
onderneem word. SLR, ’n onafhanklike firma van Omgewingsevalueringspraktisyns, is aangestel om hierdie proses 
te bestuur. 

 

AGTERGROND TOT DIE PROJEK 
Mokala het magtiging ontvang om die Mokala-myn op te rig wat geleë is op die Restant en Gedeelte 1 van die 
plaas Gloria 266, die plaas Kipling 271 en die plaas Umtu 281, sowat 4 km noordwes van die dorp Hotazel in die 
Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit in die Noord-Kaapprovinsie.  
 
Die Mokala-myn is ’n oopgroefmangaanmyn met goedgekeurde infrastruktuurkomponente wat bestaan uit ’n 
droë vergruisings- en siftingsaanleg; Afvalkliphope (AKH’s), voorraadstapels vir onveredelde erts; voorraadstapels 
vir bogrond; waterbergingsgeriewe; infrastruktuur vir die bestuur van stormwater en mynverwante 
ondersteuningsfasiliteite, soos werkswinkels, store en kantore.  
 
Bykomende goedgekeurde aktiwiteite sluit in die: 

• herbelyning van die R380-pad op die plaas Kipling 271 en oor die restant van die plaas Gloria 266; 

• opgradering van die kruising na die myn op Gedeelte 1 van die plaas Gloria 266, ook om die bestaande 
Gloria-myn te diens; 

• omleiding van ’n gedeelte van die Ga-Mogara dreineringskanaal in die bestaande rivierloop. Hierdie 
omleiding strek tot op die plaas Umtu 281. 

 
Die Mokala-myn is tans in die konstruksie- en bedryfsfase van die projek. In hierdie verband is tydelike 
infrastruktuur ter ondersteuning van die konstruksiefase tans op die terrein. Konstruksiefasiliteite sal hetsy teen 
die einde van die konstruksiefase verwyder of by die uitleg van die werkende myn ingelyf word. Die myn het ook 
met hul oopgroef-strookmynboubedrywighede begin. 
 
Mokala beoog nou om die goedgekeurde mynuitleg te wysig om hul mynboubedrywighede te optimaliseer.  
 
Veranderinge aan die goedgekeurde uitleg van infrastruktuur wat reeds plaasgevind het, sluit in die: 

• herkonfigurasie van die aanleggebied, onveredelde erts en voorraadstapels vir hoëgraad-produk om die 
uitbreiding van die oopgroef te akkommodeer; 

• verskuiwing van die voorraadstapel vir laegraad-produk; 

• verskuiwing van ondersteuningsinfrastruktuur (waterbergingsgeriewe (drink- en proseswater); 
werkswinkels en wasaanleg; verkleehuise, rioolbehandelingsaanleg, waterbehandelingsaanleg, 
brandstofberging, administratiewe blok (kantore, kombuis, kantien, opleidingsentrum, versamelsentrum, 
kliniek), store en afvalberging); 

• verskuiwing van vervoerverwante fasiliteite/-infrastruktuur (interne vervoerpad, weegbrûe, parkeerareas, 
troklaai- en staanplek);  

• verskuiwing van die goedgekeurde afvalkliphoop om die uitbreiding van die oopgroef te akkommodeer; 
en 

• verskuiwing van die goedgekeurde voorraadhope vir bogrond. 
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Beoogde veranderinge met betrekking tot aktiwiteite/infrastruktuur aan die goedgekeurde oppervlakuitleg sluit 
in die: 

• uitbreiding van die oopgroef;  

• toename in die kapasiteit van die goedgekeurde Afvalkliphoop (AKH) en die vestiging van ’n bykomende 
AKH; 

• vestiging van bykomende voorraadhope vir bogrond; 

• verskuiwing van infrastruktuur vir stormwaterbestuur; 

• toename in die kapasiteit van produkvoorraadhope (onveredelde erts, Laegraad en Hoëgraad); en 

• ontginning van die sperpilaar tussen die Kgalagadi- en Mokala-myn. 
 
Geen veranderinge aan die herbelyning van die R380, die omleiding van die Ga-Mogara dreineringskanaal en die 
kruising by die ingang van die myn word verwag nie. 
 

BESTAANDE MAGTIGINGS 
Die myn word tans ingevolge die volgende goedgekeurde omgewingsmagtigings bedryf: 

• ’n Mynreg en ’n goedgekeurde OBPr ingevolge die MPRDA. Die DMH (nou die DMHE) het magtiging op 19 
September 2017 kragtens verwysing NC30/5/1/2/2/10090 MR verleen 

• ’n OM en ’n goedgekeurde OBPr kragtens NEMA. Die DMH (nou die DMHE) het magtiging op 15 Augustus 
2016 kragtens verwysing NC 30/5/1/2/2/(10090) EM verleen 

• ’n ABL van die DMH (nou die DMHE) ingevolge NEM:WA. Die ABL is goedgekeur as deel van die OM wat die 
DMH op 15 Augustus 2016 kragtens verwysing NC 30/5/1/2/2/ (10090) EM verleen het; 

• ’n IWUL ingevolge NWA wat die DHSWS op 14 Augustus 2020 (kragtens verwysingsnommer 
08/D41K/BCGIJA/9175) uitgereik het.  

 

OPSOMMING VAN MAGTIGINGSVEREISTES 
Die beoogde projek sluit aktiwiteite in wat ingevolge die NEMA gelys is, asook afvalbestuursaktiwiteite wat 
ingevolge die NEM:WA gelys is. Ingevolge beide NEMA en NEM:WA mag gelyste aktiwiteite nie ’n aanvang neem 
totdat skriftelike magtiging by die bevoegde owerheid, wat in hierdie geval die Noord-Kaapse Provinsiale Kantoor 
van die DMHE is, verkry is nie. Ingevolge Artikel 102 van die MPRDA, mag ’n OBPr nie sonder die skriftelike 
instemming van die Minister van Minerale Hulpbronne gewysig of verander word nie.  

Die MPRDA, NEMA en NEM:WA vereis dat ’n applikant die tersaaklike omgewingsverslae wat ingevolge NEMA 
vereis word, moet indien. Die NEMA OIE-regulasies (Staatskennisgewing R982 van 2014 soos gewysig), wat 
ingevolge NEMA afgekondig is, sit die evalueringsproses en verslagdoeningsvereistes waar magtiging vereis word, 
uiteen.  

Die projek vereis ’n geïntegreerde omgewingsmagtigingsproses en sal onderneem word om te voldoen aan die 
vereistes van: 

• Regulasie 31 (substantiewe wysigingsproses) om voorsiening te maak vir veranderinge aan die 
goedgekeurde OBPr ingevolge die NEMA OIE-regulasies (Staatskennisgewing R982 van 2014, soos 
gewysig); en 

• Regulasie 21 en 23 (B&OIE-proses) om voorsiening te maak vir gelyste aktiwiteite ingevolge die NEMA 
OIE-regulasies (Staatskennisgewing R982 van 2014, soos gewysig). 

 
’n Wysiging aan die bestaande IWUL vir watergebruike wat onder Artikel 21 van die NWW gelys is, moet ook by 
die bevoegde owerheid bekom word, wat in hierdie geval die Noord-Kaapprovinsie se kantoor van die DHSWS is.  
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PLAN VAN STUDIE VIR DIE OIE-FASE 
Die Plan van Studie beskryf die aard en omvang van die evaluering wat gedoen gaan word en sit die beoogde 
benadering tot die OIE-fase uiteen. Ten opsigte hiervan, met die DMHE se aanvaarding van die 
Bestekopnameverslag, kan die projek se OIE-fase ’n aanvang neem en die volgende belangrike stappe sal 
onderneem word: 

• B&GP’s sal verwittig word van die DMHE se besluit oor die Bestekopnameverslag 

• B&GP’s sal ’n geleentheid kry om kommentaar te lewer oor enige aspek van die projek en die bevindinge van 
die OIE en OBPr 

• ’n Evaluering van die potensiële biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese impakte van die projek sal 
onderneem word. Die evaluering sal toegelig word deur spesialis- en projekspaninsette en kommentaar en 
knelpunte wat tydens die magtigingsproses van B&GP’s ontvang word. Versagtings- en bestuursmaatreëls 
om potensiële negatiewe impakte te verminder en positiewe impakte te verbeter, sal as deel van die 
bevindinge van die OIE en OBPr ingesluit word 

• Die OIE en OBPr sal tydens ’n insaetydperk wat 30 kalenderdae beslaan, vir die publiek en owerheid 
beskikbaar gestel word 

• Die OIE en OBPr sal bygewerk word met enige kommentaar wat tydens die insaetydperk geopper word en sal 
aan die DMHE beskikbaar gestel word vir besluitnemingsdoeleindes 

• B&GP’s sal verwittig word van die DMHE se besluit.  
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BYLAE B: STUDIE-OPDRAG VIR VERDERE ONDERSOEKE EN DIE PLAN VAN STUDIE VIR DIE OIE-FASE  
(AFDELING 9 VAN BESTEKOPNAMEVERSLAG) 

 
ASPEKTE WAT DEUR SPESIALISTE GEËVALUEER SAL WORD 
Hierdie afdeling beskryf die aard en omvang van verdere ondersoeke wat vereis word om die OIE-proses te staaf 
en sit die spesialisondersoeke wat dalk benodig kan word, uiteen. Dit is belangrik om daarop te let dat, waar dit 
tersaaklik is, die spesialisstudies voorsiening maak vir vereistes om die aansoek om ’n watergebruiklisensie en die 
aansoek om ’n afvalbestuurslisensie te staaf. Op ’n hoë vlak sal elke spesialisstudie die volgende stappe 
onderneem: 

• Omskryf die grondlynomgewing deur oorsig van beskikbare inligting uit vorige studies en bykomende 
veldstudies, waar nodig 

• Omskryf tersaaklike wette en regulasies wat op die spesifieke spesialisstudie van toepassing is 

• Identifiseer spesifieke knelpunte deur ’n begrip van die projek en die sensitiwiteit van die geaffekteerde 
omgewing, asook oorsig van alle kwessies wat deur B&GP’s geopper is 

• Interaksie met ander spesialiste, waar nodig, om die integrasie van knelpunte en gepaste evaluering te 
verseker 

• Evaluering van die regstreekse, onregstreekse en kumulatiewe impakte 

• Bied versagtingsmaatreëls om impakte tot op ’n aanvaarbare vlak, d.i. residuele impak, te verlaag Bied 
aanbevelings, waar nodig, om residuele impakte, d.i. biodiversiteitsbalanse, aan te spreek 

• Bied gedetailleerde moniteringsplanne, waar nodig.  

Die aspekte wat deur die geïdentifiseerde spesialiste geëvalueer moet word, is uiteengesit in Error! Reference 
source not found. hieronder. Alle spesialisstudies sal belyn word met Byla6 6 (Inhoud van Spesialisstudies) van die 
NEMA OIE-regulasies (Staatskennisgewing R982 van 2014, soos gewysig) of die DEFF se protokolle, wat ook al 
tersaaklik is.  

Tabel 1: PLAN VAN STUDIE VIR ASPEKTE WAT DEUR SPESIALISTE GEËVALUEER MOET WORD 

Spesialisstudie Plan van Studie 

B
io

fi
si

es
e 

o
m

ge
w

in
g 

Studie van 

Grondsoorte, 

Grondgebruik, 

Grondvermoë en 

Landboupotensiaal 

Die Studie van Grondsoorte en Grondvermoë sal die volgende insluit:  

• Uitslae van ’n kantoorgebonde oorsig van bestaande grond- en grondvermoëdatabasisse, om breë 

grondlyntoestande vas te stel en om gebiede van omgewingsensitiwiteit en sensitiewe 

landbougebiede te identifiseer  

• Uitslae van ’n veldopname waar grondmonsters in die projekgebied versamel sal word en om die 

dominante grondsoorte volgens die Suid-Afrikaanse Grondklassifiasiestelsel (Grondklassifikasie 

Werksgroep, 2018) te klassifiseer 

• Illustrasies van die ruimtelike verspreiding van verskeie grondsoorte en grondvermoë in die 

projekgebied op grond van die uitslae van die kantoorgebonde oorsig en die veldopname  

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing as gevolg van die 

projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te bestuur.  

B
io

fi
si

e
se

 o
m

ge
w

in
g 

Biodiversiteit – 

Terrestriële Studie  

Die Terrestriële Studie sal die volgende insluit:  

• Uitslae van ’n kantoorgebonde oorsig teen alle tersaaklike biodiversiteitsdatabasisse Hierdie 

kantoorgebonde oorsig sal:  

o inventarisse van fauna en flora bied, soos dit op die terrein teëgekom word; 

o habitats, gemeenskappe en die ekologiese toestand van die projekgebied op grond van 

bewaringsbelang en ekologiese sensitiwiteit bepaal en beskryf; 

o die waarskynlikheid van die voorkoms van Rooidata-gelyste (RDG) spesies, asook Spesies van 

Bewaringsbelang (SBB) in die projekgebied identifiseer; en 

o alle sensitiewe landskappe en enige ander ekologies-belangrike kenmerke, indien enige, 

identifiseer en in ag neem 

• Uitslae van ’n veldopname wat die waargenome fauna- en floraspesies aanteken 
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Spesialisstudie Plan van Studie 

• Illustrasies van die ruimtelike verspreiding van verskeie habitatsoorte en ekologiese sensitiwiteit in 

die projekgebied op grond van die uitslae van die kantoorgebonde oorsig en die veldopname  

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing as gevolg van die 

projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls en moniteringsprogram wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te 

bestuur. 

Biodiversiteit – 

Varswater 

Ekologiese Studie 

(oewer- en 

riviersones) 

Die Varswater Ekologiese Studie sal ’n terreinverifikasie en deskundige mening bied oor 

waterhulpbronne wat met die projekgebied verband hou, wat ’n evaluering van vleilande en risiko’s sal 

insluit. Die studie sal ook bykomende versagtingsvereistes bied.  

o beplanning ten opsigte van die stabiliteit van waterlope (dit is ’n nuwe vereiste van die DHSWS 

wat veral is om die risiko’s te verstaan wat verband hou met geomorfologiese stabiliteit, 

gegewe die omleiding van die Ga-Magara dreineringskanaal);  

o die bywerking van die Landskapuitleg- en Plantspesieplan; en 

o die bywerking van die Rehabilitasie- en Instandhoudingsplan. 

Oppervlakwater-

studie 

Die Oppervlakwaterstudie sal die volgende insluit:  

• Uitslae van ’n grondlyn- en situasie-ontleding wat inligting sal bied met betrekking tot: 

o reënval, verdampingsdata en ontwerp van stormintensiteit;  

o die grondlynhidrologie van die terrein; en 

o uitslae van topografiese toestande 

• ’n Konseptuele stormwaterbestuursplan, met insluiting van:  

o klassifisering van skoon- en vuilwater, afbakening van opvangsgebied en roetebepaling van 

stormwater;  

o hidrouliese berekenings deur piekvloeiberaming vir oordrag- en bergingsinfrastruktuur; en 

o ’n konseptuele stormwaterbestuursplan 

• ’n Dinamiese Waterbalans deur ’n daaglikse tydstip waterbalansmodel vir die myn se primêre 

waterkomponente  

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing as gevolg van die 

projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls en ’n moniteringsprogram wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te 

bestuur. 

Grondwaterstudie Die Grondwaterstudie sal die volgende insluit:  

• Uitslae van ’n grondlyn- en situasie-ontleding van alle hidrogeologiese data  

• Bygewerkte hidrosensus om:  

o GPS ko-ordinate en elevasie van bestaande boorgate, putte wat met die hand gegrawe is en 

fonteine te bepaal; 

o watervlakke van die boorgate, waar toeganklik, te bepaal; 

o water raak geboor is, waar beskikbaar, te bepaal; en 

o enige ander inligting met betrekking tot die betroubaarheid of gehalte wan water te bepaal 

• ’n Konseptuele en numeriese bywerking van die grondwatervloei- en vervoermodel Die primêre 

doelwit sal die bywerking van die bestaande bestendigheid- en kortstondige model vir die Mokala-

myn wees wat vir scenario-modellering gebruik kan word, soos: 

o die invloeitempo van grondwater in die oopgroef in;  

o ontwatering van grondwater en die impak op grondwatervlakke (omliggende reseptors inkluis); 

o die risiko wat die AKH vir grondwaterbesoedeling inhou; die teenwoordigheid van die dyk in 

die nuwe AKH, wat ook oorweging sal geniet;  

o grondwaterscenario’s ná sluiting – grondwatervlakterugslag en na-sluitngsversagting van 

besoedeling 

• Ontwikkeling van ’n grondwaterimpakevaluering en waterbestuursplan  

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing as gevolg van die 

projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls en moniteringsprogram wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te 

bestuur. 

B i o f i s i e s e  o m g e w i n g Luggehaltestudie Die Luggehaltestudie sal die volgende insluit:  
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Spesialisstudie Plan van Studie 

• Uitslae van ’n grondlyn en situasie-ontleding deur beskikbare literatuur na te gaan en meteorologies 

• Bywerking van Emissie-inventaris- en moniteringsdata 

• Bywerking van verspreidingspotensiaal op grond van nuwe meteorologiese data 

• Bywerking van verspreidingsmodel en hermodellering 

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing en sensitiewe 

reseptors as gevolg van die projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls en moniteringsprogram wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te 

bestuur. 

Geraasstudie Die Geraasstudie sal die volgende insluit:  

• Uitslae van ’n grondlyn en situasie-ontleding deur beskikbare literatuur na te gaan 

• ’n Identifisering en kwalitatiewe evaluering van potensiële impakte op die ontvangsomgewing en 

sensitiewe reseptors as gevolg van die projekbedrywighede  

• Versagtingsmaatreëls en moniteringsprogram wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te 

bestuur. 

K
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Erfenisstudie Die Erfenisstudie sal die volgende insluit: 

• Uitslae van ’n grondlyn en situasie-ontleding deur beskikbare literatuur en die veldopname na te 

gaan 

• ’n Identifisering en evaluering van potensiële impakte op erfenishulpbronne (indien teenwoordig) 

as gevolg van die projekbedrywighede 

• Versagtingsmaatreëls wat geïdentifiseer is om die potensiële impakte te bestuur. 

Kantoorgebonde 

Paleontologiese 

Studie 

Die Kantoorgebonde Paleontologiese Studie sal die uitslae van ’n grondlyn- en situasie-ontleding deur 

die nagaan van beskikbare literatuur en databasisse insluit. Ingevolge nuwe vereistes deur SAHRA, sal 

voorsiening vir ’n fossielvondsprosedure ingesluit word. 

R
eh

ab
ili

ta
si

e
 

Finansiële 

voorsiening  

Die Finansiële Voorsieningstudie sal die beraming van sluitingsaanspreeklikhede vir die projek ingevolge 

die vereistes van Staatskennisgewing R1147 insluit. Die studie sluit die volgende in:  

• ’n Bygewerkte sluitingsplan met insluiting van: 

o die sluitingstrategie, sluitingsdoelwitte en -meganismes, ontwerpsbeginsels en motiverings om 

die sluitingsdoelwit te verwesenlik; 

o ’n omgewingsrisiko-evaluering; 

o ’n evaluering van enige langtermyn latente impakte en versagtingstrategieë (wat deur 

spesialisinsette toegelig moet word); en 

o die beplande sluitingsmonitering, oudit- en verslagdoeningsprosedures  

• Bygewerkte hoeveelhede en kosteberaming met betrekking tot die sluitingsaktiwiteite, 

ooreenkomstig die Finansiële Voorsieningsregulasies (Staatskennisgewing R1147 van 2015) soos 

gewysig 

• ’n Bygewerkte voorlopige rehabilitasie jaarplan. 

 

ASPEKTE WAT KWALITATIEF GEËVALUEER SAL WORD  
Hierdie afdeling lys die omgewingsaspekte wat SLR in die OIE-fase in ag sal neem en kwalitatief sal evalueer. 
Hierdie prosesse soos volg: 
 

• Geologie 

• Topografie  

• Klimaat 

• Verkeer 

• Geraas (die DEFF-siftingsinstrument stipuleer dat ’n voldoeningsverklaring deur ’n geraasspesialis vereis 
word, wat kwalitatief deur ’n geraasspesialis geëvalueer sal word) 

• Maatskaplik 

• Visueel 

• Grondgebruik.  
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Die evaluering van hierdie aspekte en die bepaling van gedetailleerde bestuurs- en versagtingsmaatreëls sal deur 
SLR onderneem en in die OIE-verslag voorsien word. 
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