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1.

bogenoemde plekke beskikbaar om huis toe te neem. U
sienings is belangrik en u kan met SLR kommunikeer
deur:

INLEIDING

Hierdie nietegniese opsomming verskaf ’n samevatting
van die konsep-omgewingsimpakverslag (OIV) wat as
deel van die omgewingsimpakstudieproses (OIS-proses)
vir De Beers Consolidated Mines (Edms.) Bpk. (De Beers)
voorberei is.




De Beers doen aansoek vir ’n omgewingsmagtiging (OM)
om
grootmaat
monsternemingsaktiwiteite
in
Seekonsessie 6C te onderneem (sien figuur 1 op die
keersy).



As u wil hê dat u kommentaar by die finale OIS ingesluit
word, moet dit SLR nie later nie as 20 Mei 2021 bereik.

De Beers het SLR Consulting (Suid-Afrika) (Edms.) Bpk.
(SLR) as die onafhanklike omgewingsimpakpraktisyn
ingevolge die vereiste van die Nasionale Wet op
Omgewingsbestuur, 1998 (No 107 van 1998) (NEMA) en
die OIS-regulasies (2014) (soos gewysig) aangestel.

2.

3.

U GELEENTHEID OM KOMMENTAAR TE LEWER

Die prospekteerbedrywighede word onderneem om
ekonomies-lewensvatbare
diamantneerslae
in
Seekonsessie
6C
te
identifiseer.
Grootmaat
monsterneming (figuur 2) sal slegs onderneem word as
die resultate van die geofisiese opnames/monsterneming
die potensiaal vir sulke neerslae in die konsessiegebied
toon.
Die beoogde grootmaat monsternemingsbedrywighede
sal onderneem word oor ’n tydperk van tot 60 dae wat
oor 5 jaar versprei word (die duur van die
prospekteerregte-tydperk). Die beoogde grootmaat
monsternemingsaktiwiteite sal met geleentheidsvaartuie
onderneem word (dit is kommersiële vaartuie wat vir
grootmaat monsternemingsbedrywighede gebruik word
wanneer dit benodig word).

Daar is ’n aantal maniere waarop u meer inligting
rakende die beoogde grootmaat monsternemingsprojek
en die verwante OIS-proses kan verkry. ’n Afskrif van die
volle OIV is op die SLR-webwerf beskikbaar by:
https://slrconsulting.com/public-documents/debeers-consolidated-mines

Die verslag kan ook sonder enige datakoste met behulp
van ’n slimfoon van die volgende gratis webwerf afgelaai
word:


OORSIG
OOR
GROOTMAAT
MONSTERNEMINGSAKTIWITEITE

De Beers het vir omgewingsmagtiging aansoek gedoen
om grootmaat monsterneming te doen as deel van
prospekteerbedrywighede benewens hulle geofisiese
opname
en
monsternemingsbedrywighede
in
Seekonsessie 6C.

SLR het ’n konsep-OIV opgestel wat tans vir hersiening en
kommentaar beskikbaar is. Die OIV verskaf inligting oor
die:
 OIS-stappe wat tot op hede onderneem is
 openbare deelname;
 prospekteeraktiwiteite;
 geaffekteerde omgewing;
 evaluering van die potensiële impak; en
 bestuur en versagtingsmaatreëls om impak te vermy,
te verminder, te rehabiliteer of daarvan af te wyk
waar dit prakties moontlik is.



skriftelike kommentaar per e-pos te stuur aan
Candice Sadan by csadan@slrconsulting.com;
0800 172 984 te skakel, die opdragte te volg en ’n
stemboodskap te laat; of
’n skriftelike boodskap of stemboodskap per
WhatsApp te laat by 063 900 5536.

4.

WAT IS DIE VERNAAMSTE OMGEWINGSEN MAATSKAPLIKE SENSITIWITEITE?

Die vernaamste omgewings- en
maatskaplike
sensitiwiteite sluit in:

Vernietiging van die substraat waarop die
seebodem-organismes leef; en

Die diepsee-omgewing is ’n belangrike gebied vir
die bewaring van kusvisse.

https://slrpublicdocs.datafree.co/publicdocuments/de-beers-consolidated-mines

Harde kopieë van die volle OIS is by die A.J. Bekeur
Biblioteek in Port Nolloth en die Marais Gedenk Primêre
Skool in Hondeklipbaai beskikbaar om gelees te word.
Harde kopieë van die OIV-bestuursopsomming is ook by
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Seekonsessie 6C is 3 457 km2 in omvang. Die
beplande grootmaat
monsternemingsbedrywighede sal ‘n totale
voetspoor van ongeveer 0,48 km2 hê. Dit is
ongeveer 0,014% van die lisensiegebied.

SLR Project No: 720.04062.00002
April 2021

Port Nolloth

Afstand van Port Nolloth na die
hoek van die konsessie
~40 seemyl

~10 seemyl

FIGUUR 1:

Hondeklipbaai

DE BEERS DOEN AANSOEK OM GROOTMAAT MONSTERNEMINGSAKTIWITEITE TE ONDERNEEM IN SEEKONSESSIE 6C, WAT ONGEVEER 20 KM NOORD VAN HONDEKLIPBAAI EN
25 KM SUID VAN KLEINZEE, IN WATERDIEPTES VAN MEER AS 100 M GELEË IS.
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FIGUUR 2: DAAR IS TWEE TEGNOLOGIESE OPSIES VIR GROOTMAAT MONSTERNEMING BESKIKBAAR: (A) DIE VERTIKALE METODE
MET BEHULP VAN GEREEDSKAP WAT OP ’N BOORSTANG GEMONTEER IS; OF (B) DIE HORISONTALE METODE MET
BEHULP VAN ’N SEEBODEM-RUSPERVOERTUIG.
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4.1

Fisiese oseanografie

Die verkeer na die kus toe vanaf die kontinentale
platrand langs die suidweskus bestaan hoofsaaklik uit
visservaartuie wat tussen Kleinzee en Oranjemund
bedrywig is. Die meeste van die skeepsverkeer sal tot die
westelike gedeeltes van die konsessiegebied beperk
word.

Seekonsessie 6C lê binne die suidelike sone van die
streek van die Benguela-stroom en word deur die koel
Benguela-opwellingstelsel gekenmerk. Die dominante
suidelike en suidoostelike winde in die somer dryf die
massiewe aflandige beweging van oppervlakwater wat ’n
sterk opwelling van voedingsryke bodemwater tot gevolg
het. Die vernaamste sensitiwiteite is dat grootmaat
monsterneming
gelokaliseerde
gesuspendeerde
sedimentpluime (toeslikking) veroorsaak, die substraat
onttrek waarop seebodem-organismes leef en
voedingstowwe in die waterkolom vrystel deurdat dit die
seebodem se topografie verander.

4.2

Daar is geen oorvleuelende gebiede vir olie- en gaseksplorasieregte nie. Die beoogde prospekteergebiede
vir gloukoniet en fosforiet/fosfaat is suid van die
Seekonsessie
6C
geleë.
’n
Aantal
mariene
diamantmynreg- en prospekteerkonsessiegebiede is ook
in die omgewing van Seekonsessie 6C geleë.

5. BEVINDINGS EN AANBEVELINGS

Biologiese oseanografie

Die vernaamste impakevalueringsbevindings
hieronder opgesom.

Seekonsessie 6C val in die Namakwa-biostreek en word
deur hoë produktiwiteit en gemeenskapsbiomassa langs
sy kuslyn gekenmerk. ’n Groot gedeelte van die
Namakwa-kusgebied word gekenmerk deur habitat wat
as gevolg van baie laer vlakke van antropogeniese druk
vergeleke met ander kusgebiede in die Noord-Kaap in ’n
relatiewe goeie toestand (natuurlik/ongerep) is.
Gevolglik is die gebied belangrik vir verskeie
ekostelseltipes wat hier verteenwoordig word
(insluitende twee bedreigde en vier kwesbare
ekostelseltipes. Die verwante diepsee-omgewing word
gekenmerk deur baie hoë produktiwiteit, hoë
chlorofilvlakke en baie koue water wat deur opwelling
veroorsaak word, en dien as ’n belangrike gebied vir die
bewaring van kusvisse. Die visspesies wat waarskynlik in
die gebied voorkom, bestaan hoofsaaklik uit groot
diepseespesies soos tuna, snawelvisse en diepseehaaie.

Potensiële impak

* Beduidendheid
Sonder
versagting

Met
versagting

Geraas
wat
met
monsternemingsbedrywighede
verband hou

Baie laag

BAIE LAAG

Vergruising van seebodemfauna
en sedimentverwydering

Laag

LAAG

Baie laag

BAIE LAAG

Baie laag –
matig

BAIE LAAG
– LAAG

Impak op see-fauna:

Skepping van sedimentpluime
Versmoring van seebodemfauna
en -flora deur herdeponering van
uitskot

Impak op ander gebruikers van die see:
Visvang
bedryf

Die meeste seevoëls in die streek kom die meeste
aflandig van die platrand (200 tot 500 m diepte) voor,
hoewel sommige spesies in die konsessiegebied
aangetref kan word. Seesoogdiere wat waarskynlik in die
area teenwoordig is, sluit Heaviside-dolfyne, vaaldolfyne,
migrerende boggelrugwalvisse en suidelike noordkapers
in.
Seekonsessie 6C oorvleuel nie met enige mariene
bewaringsgebiede nie.

4.3

word

Uitsluiting van die
langlynvisvangs
op
die
seebodem,
tradisionele lyn- en
tunapaal-visvangs en
navorsing oor vissery

Laag

LAAG

Impak
van
sedimentpluime op
visvoorraadwerwing

Onbeduide
nd

ONBEDUID
END

Baie laag

BAIE LAAG

Onbeduide
nd

ONBEDUID
END

Petroleum-eksplorasie

Baie laag –
laag

BAIE LAAG

Seevervoerroetes

Onbeduide
nd

ONBEDUID
END

Matig

ONBEDUID
END

Baie laag

BAIE LAAG

Navorsing oor vissery
See-ontginning
prospekteerwerk

Menslike benutting

Die enigste kommersiële visserysektore wat deur die
beoogde prospekteerbedrywighede beïnvloed kan word,
is die langlynvisvangs op die seebodem, tradisionele lynen tunapaal-visvangs. Die prospekteergebied oorvleuel
egter daarmee en hierdie visvangs word beperk.
Kleinskaalse
vissers
bevredig
hulle
basiese
lewensonderhoudsbehoeftes naby aan die kus en word
deur die groottes van bote en veiligheidsvereistes ten
opsigte van seevaart beperk.
Twee kleinskaalse
visvangkoöperasies is geregistreer en word uit Port
Nolloth en Hondeklipbaai bedryf.

en

-

Impak op kultuurerfenismateriaal:
Impak
op
skeepswrakke

geskiedkundige

Sosio-ekonomiese impak:
Werkskepping
sakegeleenthede
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Potensiële impak

Die potensiële impak wat verband hou met die verlore
geleentheid om mariene diamantreserwes binne die
konsessiegebied verder te ondersoek en die gebruik van
Suid-Afrika se diamantreserwes te maksimaliseer indien
dit bestaan, word as van LAE beduidendheid beskou.

* Beduidendheid
Sonder
versagting

Met
versagting

Alternatiewe vir geen ontwikkeling nie:
Verlore geleenthede om vas te
stel of daar ’n lewensvatbare
aflandige diamanthulpbron langs
die Weskus bestaan al dan nie, en
die
verlore
ekonomiese
geleenthede.

Laag

-

6.

Die EMPr is opgestel vir die beoogde aktiwiteite wat
bestuursoptrede en versagtingsmaatreëls voorstel wat
vereis word om die impak wat in die OIV geïdentifiseer is,
te hanteer. Sleutelaspekte vir die EMPr sluit in:

Kumulatiewe impak:
Seebodem-omgewing

Laag

OMGEWINGSBESTUURSPLAN (EMPr)

LAAG

 Voorbereiding van aanvullende planne (byvoorbeeld
noodplan vir aanboord-oliebesoedeling);

Die grootste impak wat met die bedrywighede van die
vaartuie verband hou, sal nie lank duur nie en tot die
onmiddellike monsternemingsgebiede beperk word. Die
impak word ná versagting as van ONBEDUIDENDE tot LAE
beduidendheid beskou.

 Konsultasie met en kennisgewing aan belanghebbers;
 Finansiële bepalings;
 Opleiding vir omgewingsbewustheid;
 Omgewingswaarnemers aan boord;

Die potensiële impak op seefauna as gevolg van die
beoogde grootmaat sedimentmonsternemingsaktiwiteite
sal vir ’n medium tot kort tyd duur en tot die
onmiddellike monsternemingsgebiede beperk word. Die
impak word ná versagting as van BAIE LAE tot LAE
beduidendheid beskou.

 Die hantering van noodtoestande, insluitende groot
oliestortings;
 Besoedelingsbeheer en afvalbestuur;
 Inname van olie/brandstofinname op see;
 Geraasimpak

Die opsie om nie met prospekteerbedrywighede voort te
gaan nie, sal die gebied met die grootmaat
monsternemingsterreine in hulle huidige toestand laat,
buiten as gevolg van variasie as gevolg van natuurlike
oorsake en ander menslike aktiwiteite, met die
potensiaal vir diamantontginning wat onbekend bly
Hoewel
prospektering
nie
outomaties
tot
diamantmynproduksie lei nie, is dit ’n noodsaaklike
stadium van die proses, wat tot die volskaalse
herwinning van diamante kan lei, asook verwante,
beduidende werksgeleenthede in hierdie sektor indien
kommersiële reserwes benut kan word. Die “doen niks”of “geen-ontwikkeling”-opsie sluit hierdie moontlike
voordele uit. Verder is die implikasies om nie met die
beoogde eksplorasie voort te gaan nie, die volgende:

 Wegdoening van afval; en
 Rehabilitasie en afsluiting.

7.

WAT IS DIE VOLGENDE STAPPE?

Die volgende gaan hierna in die proses gebeur:






 Die Weskus sal die geleentheid verbeur om die
omvang van die mariene diamantreserwes verder te
vestig;



 Verlore ekonomiese geleenthede wat met versonke
koste verband hou (dit is koste wat reeds aangegaan
is) vir prospekteerbedrywighede in die gebied; en
 Indien ekonomiese mariene diamantreserwes wel
bestaan en nie ontwikkel word nie, sal Suid-Afrika die
geleentheid verloor om die gebruik van sy eie
inheemse
mariene
diamantreserwes
te
maksimaliseer.
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Alle kommentaar wat ontvang word, sal as deel van
’n Kommentaar- en Reaksieverslag (CRR) hanteer
word.
Die OIV en EMPr sal bygewerk word op grond van
kommentaar wat ontvang is en saam met die CRR
by die Noord-Kaapse Departement van Minerale
Hulpbronne en Energie (DMRE) ingedien word.
Die Noord-Kaapse DMRE sal dan 107 dae hê om die
omgewingsmagtiging toe te staan of te weier.
Die besluit wat deur die DMRE geneem word, sal
aan alle B&GP's op die projek se databasis versprei
word.

