
 

 

 

INLEIDING 

Die UMK-myn is ’n oopgroef-mangaanmyn wat ongeveer 13 
km suid van die dorp Hotazel in die Joe Morolong Plaaslike 
Munisipaliteit en die John Taolo Gaetsewe 
Distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap geleë is. Die 
mangaanmyn lê direk langs en aan die westekant van die 
R380- provinsiale pad. Raadpleeg figuur 1 en figuur 2 vir 
onderskeidelik die streeks- en plaaslike opset. Die myn 
bestaan uit oopgroefmynafdelings, vergruisings- en 
siftingsbedrywighede, onbehandelde erts, voorraadhope, 
afvalrots- en produkvoorraadhope, en verwante 
ondersteunings- en administratiewe infrastruktuur.  
 
UMK beskik tans oor die volgende magtigings: 

• ’n mynreg (30/5/1/2/3/2/1(113) MR) wat deur die 
Departement van Minerale Hulpbronne (DMR), nou 
die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie 
(DMRE) uitgereik is; 

• ’n omgewingsbestuursprogramverslag (OBPr-verslag) 
wat deur die DMRE goedgekeur is  

• ’n omgewingsmagtiging (NC/KGA/HOT7/15/2006 & 
NC 30/5/1/2/2/113 MR) wat onderskeidelik deur die 
Departement van Omgewingsake en Natuurbewaring 
(DENC) en die DMRE uitgereik is; en 

• ’n Waterverbruikslisensie (IWUL) 
(10/D41K/ABEGJ/2814) wat deur die Departement 
van Water en Sanitasie (DWS), nou die Departement 
van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie 
(DHSWS), uitgereik is. 

 
UMK beoog om die goedgekeurde oppervlakuitleg vir die myn 
te wysig om hulle mynbedrywighede te optimaliseer.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OMGEWINGSMAGTIGING 

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

• ’n omgewingsmagtiging ingevolge die NEMA vir 
aktiwiteite in Gelyste kennisgewing 1 
(Goewermentskennisgewingregulasie (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 omgewingsbestuursprogramverslag 
(OBPr-verslag) ingevolge artikel 102 van die MPRDA 
van die DMRE. 

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

UNITED MANGANESE OF KALAHARI (EDMS.) BPK. (UMK) 
AGTERGRONDINLIGTINGSDOKUMENT 

 
BEOOGDE VERANDERINGS AAN DIE OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE UMK-MYN OP DIE 

PLAAS BOTHA 313, DIE RESTANT (RE) VAN DIE PLAAS SMARTT 314, EN GEDEELTE 1 EN RE VAN 
DIE PLAAS RISSIK 330, NOORD-KAAP 

APRIL 2021                                                                                                                  

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 na te gaan 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 OBPr 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 omvangbepalingsverslag is vanaf 29 April tot 31  Mei 

2021 vir openbare insae beskikbaar. Die 
omvangbepalingsverslag kan van die volgende datavrye 

webwerf van SLR afgelaai word:  
https://slrpublicdocs.datafree.co/public-documents  

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 

Reinett Mogotshi 
(011) 467 0945 (tel) of 

rmogotshi@slrconsulting.com  

https://slrpublicdocs.datafree.co/public-documents
mailto:rmogotshi@slrconsulting.com
mailto:rmogotshi@slrconsulting.com
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UMK is ’n oopgroef-mangaanmyn wat suid van die dorp Hotazel in die Noord-Kaap geleë is en direk langs en aan die westekant 
van die R380- provinsiale pad lê.  
 
Die myn bevat hoofsaaklik die volgende komponente: 

• oopgroef-mynafdelings;  

• vergruisings- en siftingsbe anleg;  

• onbehandelde erts;  

• produkvoorraadhope; 

• afvalrotshoop; en  

• verwante ondersteunings- en administratiewe infrastruktuur.  
 
 

  
Figuur 3: Tipiese voorbeelde van die huidige oopgroefmynafdelings by die UMK-myn 

 
UMK beoog om die goedgekeurde oppervlakuitleg vir die myn te wysig om hulle mynbedrywighede te optimaliseer. Die 
beoogde veranderings aan die goedgekeurde uitleg word in besonderhede in die tabel hieronder bespreek: 
 

Beoogde oprigting van die volgende bykomende 
oppervlakinfrastruktuur 

Beoogde opgradering van die volgende 
oppervlakinfrastruktuur by die myn 

• Nuwe parkeerarea; 
• Sonkrag-toegeruste boorgate en verwante stoortenks; 
• Afdeling vir die vervanging van buitebande, 

werkswinkel/buitebandsentrum en oliestoorplek; 
• Afvalrots- en sandhope: 

o Central West-afvalrotshoop (WRD)  
o Central West-sandvoorraadhoop  
o J Block West-WRD 
o J Block West-sandvoorraadhoop 
o J Block East-WRD  
o J Block East-sandvoorraadhoop  
o Powerline West-WRD  
o Powerline West-sandvoorraadhoop  
o A Block West-WRD  

• Produkvoorraadhoopgebied binne die goedgekeurde 
sinteraanleggebied; 

• Monteringsarea vir vragmotors; 
• Harde parkgebiede; 
• Barlow’s Store; 
• Plofstofdepot en verwante dienspad; en 
• Ingenieursherwinningswerf (tydelik en permanent). 

• Prentec-rioolaanleg; and 
• Bestaande weegbrug en verwante toegangspad 
 

Beoogde uitbreiding van die volgende 
oppervlakinfrastruktuur by die myn 

• Produkvoorraadhoop; 
• Modulêre vergruisingsaanleg; 
• Brandstof-stoorplaas; 
• Grondverskuiwingstoerusting (EME) se 

werkswinkel; 
• Versamelgebied vir vragmotors; en 
• Kantore 

 

Verskuiwing van die volgende oppervlakinfrastruktuur 
by die myn 

• Goedgekeurde 
vuilwaterdamme/besoedelingsbeheerdamme; en 

• 132 KV-kraglyn van die huidige ligging na die ou 
ligging  

 
   
 
 

PROJEKOORSIG 
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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 UMK-myn is binne die Kalahari-mangaanveld geleë en 
is met Kalaharisand, kalkreet, klei en gruisbeddings van 
die Kalaharigroep bedek. 

Klimaat 
Die UMK-myn val binne die Noordelike Steppe-
klimaatstreek. Dit is ’n halfdroë streek wat deur 
seisoenale reënval, warm temperature in die somer en 
kouer temperature in die winter gekenmerk word. 
Reënval wissel van 2,4 mm tot 66,1 mm per maand, en 
winde vanuit die noordooste is oorheersend in die gebied. 

Topografie 
Die UMK-myn is in ’n relatiewe plat gebied met sagte 
hellings aan die noordwestekant. Die natuurlike 
topografie van die gebied om die UMK-myn is deur die 
teenwoordigheid van afgeleë plaashuise en 
mynaktiwiteite soos die Tshipi Borwa-myn, die 
Mamatwan-myn, die ou Middelplaats-myn en die Sebilo-
myn beïnvloed. 

Grond- en omgewingsvermoë 
Grond by die UMK-myn bestaan uit sanderige, rooi- en 
geelgrond van die Hutton-soort en die Witbank-soort. 
Omdat daar geen besproeiing is nie, het die Hutton-grond 
by die myn ’n lae bewerkingspotensiaal as gevolg van die 
hoë infiltrasiekoers van sanderige grond. As gevolg van 
die fyn, sanderige aard van die grond en die lae klei-
inhoud en beperkte organiese materiaal, is die grond 
hoogs erodeerbaar, veral waar die plantegroei verwyder 
is. Grondhulpbronne en die verwante grondvermoë is 
deur bestaande mynaktiwiteite beïnvloed.  

Plantegroei 
Die UMK-mynterrein bestaan uit verskeie tipes 
plantegroei, naamlik die Vachellia haematoxylon-grasse, 
Senegalia mellifera- gemengde bosse, Vachellia erioloba-
grasse, Schmidtia kalihariensis – Prosopis glandulosa-
struike, Tarchonanthus camphoratus – Vachellia Karoo-
struike en die Tarchonanthus camphoratus – Schmidtia 
pappophoroides-struik. Die plantegroei by die myn is 
reeds deur bestaande mynaktiwiteite ontwrig. 

Oppervlakwater 
Die UMK-myn is geleë binne die Laer Vaal-
waterbestuursgebied, kwaternêre opvanggebied D41K, 
binne die opvanggebied van die Ga-Mogararivier, ’n 
syloop van die Kurumanrivier, en vloei in die Oranjerivier 
in.  Afloop van die UMK dreineer noordwes na die 
Witleegterivier. Daar is geen derdeparty-afhanklikheid 
van oppervlakwater nie. Daar is geen vleilande in die 
gebied nie. Bestaande mynaktiwiteite het die natuurlike 
dreineringspatrone op die terrein en die verwante 
bydraes van afloopwater na die opvanggebied beïnvloed. 

Grondwater 
Onder die UMK-myn is daar ’n vlak akwifeer wat uit 
Kalaharisand en kalkreet bestaan en ’n dieper 
fraktuurakwifeer wat uit Dwyka-klei en Mooidraai-

dolomiet bestaan. Die akwifere is as swak tot kleiner 
akwifere geklassifiseer. Die gemiddelde grondwatervlak 
by die myn strek van 21 m tot 65 m onder grondvlak. Die 
grootste getal derdepartyboorgate om die myn word vir 
water vir vee en huishoudelike doeleindes gebruik. 

Luggehalte 
Die gehalte van die omringende lug is deur myne, 
uitlaatgasse van voertuie en landbou-aktiwiteite 
beïnvloed. 

Geraas 
Die groter gebied word algemeen deur landelike 
kenmerke gedefinieer. Geraasvlakke naby die UMK-myn is 
hoofsaaklik die gevolg van omliggende boerdery-
aktiwiteite, plaaslike verkeer, beweging van treine en 
omliggende mynbedrywighede. 

Visueel 
Die aard van die landskap na die weste- en 
noordwestekant van die UMK-myn word deur plat oop 
areas gekenmerk wat uit halfdroë plantegroei, die 
tydelike dreineerlyne, en afgeleë plaashuise bestaan.  Die 
aard van die landskap direk na die suide, noorde en 
noordooste van die UMK-myn is aansienlik deur die 
bestaande mynbedrywighede versteur. Die gebied aan die 
weste- en noordwestekant van die UMK-myn het ’n hoë 
visuele waarde. Die gebiede binne die UNK-myn, asook 
die gebiede wat aan die noorde-, ooste- en suidekant van 
die UMK-myn geleë is wat versteur is, het ’n lae visuele 
waarde.   Dit dui aan dat myn- en 
infrastruktuuraktiwiteite ’n impak op die beskikbare 
visuele hulpbronne gehad het. 

Erfenis-/kulturele hulpbronne 
Die UMK-myn is geleë in ’n gebied wat as geheel ’n 
relatief lae menslike teenwoordigheid het as gevolg van 
die droogheid van die gebied, en daar is dus ’n lae 
moontlikheid van paleontologiese hulpbronne wat by die 
UMK-myn voorkom. Daarbenewens word geen erfenis-
/kulturele hulpbronne met die UMK-myn geassosieer nie. 

Sosio-ekonomies 
Die dorp Hotazel is ongeveer 10 kilometer vanaf die UMK-
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 staatsdiens is 
die vernaamste ekonomiese sektore. 

Grondgebruik 
Grondgebruik rondom die UMK-myn is ’n mengsel van 
landbou, afgeleë woonplekke/residensiële gebiede, ’n 
sonkragaanleg, infrastruktuur/serwitute en 
mynaktiwiteite. Grondgebruik by die myn is deur 
bestaande mynaktiwiteite beïnvloed.  

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 oppervlakinfrastruktuurveranderings 
het die potensiaal om die grondhulpbronne deur erosie, kompaktering en/of besoedeling en 
die verwante natuurlike vermoë van die grond deur ’n verhoogde 
oppervlakinfrastruktuurvoetspoor verder in gevaar te stel.  

Terra Africa 

Biodiversiteit 
(aarde) 

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

Ecological 
Management 
Services 

Oppervlakwater • Natuurlike dreinering regoor die UMK-terrein word beïnvloed deur bestaande aktiwiteite en 
infrastruktuur op die terrein, wat ook talle bronne verteenwoordig wat oppervlakwater kan 
besoedel. Die beoogde oppervlakinfrastruktuurveranderings het die potensiaal om deur ’n 
afname in afloop na die opvangsgebied verder tot die wysiging van natuurlike 
dreineringspatrone by te dra.  

SLR 

Grondwater • Grondwaterhulpbronne word deur bestaande aktiwiteite en infrastruktuur op die terrein 
beïnvloed. Die beoogde oppervlakinfrastruktuurveranderings het ook die potensiaal om 
bykomende besoedelingsbronne te veroorsaak.  

SLR 

Geraas • Geraasvlakke naby die UMK-myn is hoofsaaklik die gevolg van omliggende boerdery-
aktiwiteite, plaaslike verkeer, beweging van treine en mynbedrywighede. Die beoogde 
oppervlakinfrastruktuurveranderings het die potensiaal om bykomende geraasbronne te 
veroorsaak wat op hulle beurt potensiële sensitiewe ontvangers negatief kan raak. 

Kwalitatiewe 
evaluering 

Visueel • Die visuele karakter van die UMK-myn is deur bestaande mynbedrywighede beïnvloed. Die 
beoogde oppervlakinfrastruktuurveranderings 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 oppervlakinfrastruktuurveranderings het die potensiaal om erfenishulpbronne 
wat van kulturele belang kan wees, te beskadig en/of te vernietig.  

Erfenis-kontrakte 
en argeologiese 
konsultasie 

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

hulpbronne op gemineraliseerde afvalgeriewe. Dit kan op sy beurt die nasionale, plaaslike en 
streeksekonomie beïnvloed deur die doeltreffende benutting van ’n hulpbron te verbied. Die 
beoogde toename in die volume van afvalrots, sandvoorraadhope en produkvoorraadhope 
het die potensiaal om verder tot die sterilisasie van minerale hulpbronne by te dra.  

Kwalitatiewe 
evaluering 

Maatskaplike 
voordele  

• Die projek het die potensiaal om voorsiening te maak vir die voortsetting van 
werksgeleenthede, waarvan die heenkome 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.  

Kwalitatiewe  
evaluering 

Veiligheid van 
derde partye 

• Die natuurlike topografie van die terrein is deur huidige mynbedrywighede beïnvloed. Die 
beoogde oppervlakinfrastruktuurveranderings 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 is deur huidige mynbedrywighede beïnvloed. Die 
beoogde oppervlakinfrastruktuurveranderings het die potensiaal om verdere veranderings 
tot gevolg te hê en/of om tot ’n verlies van bestaande grondgebruik te lei.  

Kwalitatiewe 
evaluering 

MOONTLIKE BIOFISIESE, KULTURELE, EN SOSIO-EKONOMIESE IMPAK EN VERWANTE SPESIALISINSETTE 
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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. 

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

 

• Omvangbepalingsverslag en 
opsomming. 

•  Versprei die 
omvangbepalingsverslag aan 
B&GP’s vir hersiening (30-dae-
hersieningstydperk) (April 2021 tot 
Mei 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. 

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

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

• 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. ’n 
Virtuele openbare vergadering vir die beoogde projek 
word beplan, en alle B&GP’s wat belangstel om dit by te 
woon, moet asseblief vir SLR by die kontakbesonderhede 
hierbo kontak om die besonderhede van die vergadering 
te kry.  
 
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 
• Departement van Minerale Hulpbronne en Energie 

• Departement van Menslike Nedersettings, Water 
en Sanitasie. 

 

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. 

 

PLAASLIKE OWERHEDE 
• John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit. 

• Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit (insluitende 
die wyksraadslid). 

 
Stel ons asseblief in kennis as daar enige bykomende 

partye is wat betrokke behoort te wees. 

 
 

FASE II –  
Omvangsbepali

ngfase 
(April to Julie 

2021) 
 

 
 
 

FASE III – 
OIS- en OBPr-

fase 
(Julie 2021 tot 

Februarie 2022) 

  

 
 

FASE I –  
Aansoek en 
aanvanklike 

openbarekonsu
ltasiefase 

(April 2021) 
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UNITED MANGANESE OF KALAHARI (EDMS.) BPK. (UMK) 
AGTERGRONDINLIGTINGSDOKUMENT 

 
BEOOGDE VERANDERINGS AAN DIE OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE UMK-MYN OP DIE PLAAS BOTHA 313, DIE 

RESTANT (RE) VAN DIE PLAAS SMARTT 314, EN GEDEELTE 1 EN RE VAN DIE PLAAS RISSIK 330, NOORD-KAAP 

APRIL 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 OMGEWINGSIMPAKSTUDIEPROSES 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: 

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

(011) 467 0945,  
Posbus 1596, Cramerview 2060 
rmogotshi@slrconsulting.com   

DANKIE VIR U BYDRAE!!!

mailto:rmogotshi@slrconsulting.com

