
 

Hotazel Manganese Mines (Edms.) Bpk. (HMM), ’n filiaal van 
South32 Beperk, besit en bedryf die ondergrondse Wessels 
Mangaanmyn (Wessels-myn) wat sowat 15 km noord van die 
dorp Hotazel in die John Taolo Distriksmunisipaliteit en die Joe 
Morolong Plaaslike Munisipaliteit van die Noord-Kaapprovinsie 
geleë is. ’n Liggingskaart word in Figuur 1 voorsien.  
 
HMM beskik oor bestaande Omgewingsmagtigings (OM’s) en 
lisensies ingevolge die Wet op die Ontwikkeling van Minerale 
en Energie Hulpbronne, Wet 28 van 2002 (MPRDA), die 
Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998 
(NEMA), die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 1998 (NWA), die 
Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Luggehalte, Wet 39 van 
2004 (NEM:AQA) en die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: 
Afval, Wet 59 van 2008 (NEM:WA).  
 
Die Wessels-myn is geleë op die plaas Dibiaghomo 226, Wessels 
227, Dikgatlong 268 en N’Chwaning 267 en bestaan uit vertikale 
en skuinsskagte vir toegang tot ondergrondse gebiede, 
afvalkliphoop (AKH) en voorraadstapelgebiede, tesame met 
steundienste en infrastruktuur.  
 
As deel van sy volgehoue mynbeplanning, het HMM die 
behoefte geïdentifiseer om die bestaande 
spoorlyninfrastruktuur by die Wessels-myn op te gradeer. 
Derhalwe beoog HMM om die oplaaispoorlyn te wysig en om ’n 
nuwe spoorlyn-lus (draai-lus) te ontwerp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vóór die aanvang van die beoogde projek, word die 
volgende vereis: 
 

• ’n OM ingevolge NEMA vir aktiwiteite in 
Lyskennisgewing 1 (Staatskennisgewing R983 van 2014), 
soos gewysig, by die bevoegde owerheid. Die tersaaklike 
Regulasies op Omgewingsimpak-evaluerings (OIE-
regulasies) is Staatskennisgewing R982 van 
4 Desember 2014, soos gewysig. 

• ’n Gewysigde Omgewingsbestuursprogram (OBPr) 
ingevolge Artikel 102 van die MPRDA by die bevoegde 
owerheid. 

 

Die omgewingsevalueringsproses sluit in ’n voor-
aansoekfase, ’n Basiese Evalueringsverslagsfase (BEV-fase) 
en ’n oorsigfase deur die bevoegde owerheid.  
 
SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. (SLR), ’n 
onafhanklike firma van omgewingskonsultante, is deur 
HMM aangestel om die OE-proses te bestuur.  
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INLEIDING  OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES 

DOEL VAN HIERDIE DOKUMENT 

Hierdie dokument is opgestel om u toe te lig oor: 

• die beoogde projek; 

• die projekalternatiewe wat oorweging geniet het; 

• die biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese 
grondlynomgewing van die projekgebied; 

• die omgewingsevalueringsprosesse wat gevolg word;  

• moontlike biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese 
impakte en verwante spesialisinsette; en 

• hoe u insette in die omgewingsevalueringsproses kan 
lewer. 
 

U ROL: 
U is as ’n belangstellende en geaffekteerde party 

(B&GP) geïdentifiseer wat moontlik ingelig wil word oor 
die beoogde projek en insae in die 

omgewingsevalueringsproses en -verslae wil hê.  
 

U het ’n geleentheid om insae tot hierdie dokument te 
hê en om u aanvanklike kommentaar aan SLR te stuur 

vir insluiting in die omgewingsevalueringsproses.  
 

U sal ook die geleentheid kry om die BEV na te gaan en 
om kommentaar daarop te lewer. Alle kommentaar sal 

aangeteken en vervat word in die verslae wat by die 
bevoegde owerheid ingedien word vir besluitneming. 

 

COVID-19-BEPERKINGS: 
Weens COVID-19-beperkings, sal aanlyn en digitale 
platforms gebruik word om met B&GP’s te skakel. 

 

HOE OM TE REAGEER: 
Reaksie op hierdie dokument kan ingedien word by 

wyse van die aangehegte kommentaarvorm en/of deur 
kommunikasie met die onderstaande persoon.  

 

WIE OM TE KONTAK: 
Rizqah Baker 

Tel: 011 467 0945 en/of 
E-pos: rbaker@slrconsulting.com 

mailto:rmogotshi@slrconsulting.com
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Figuur 2: Projekuitleg 

Wessels-myn is ’n ondergrondse myn wat in bedryf staan en 
bestaan uit vertikale en skuinsskagte vir toegang tot 
ondergrondse gebiede, AKH en voorraadstapelgebiede, ’n 
uitskotbergingsfasiliteit (UBF) tesame met steundienste. Die 
myn maak gebruik van tradisionele kamer-en-pilaar-metodes 
en word op ongeveer 350 m onder die oppervlak bedryf. 
Mangaanerts van die Wessels-myn word aan beide die plaaslike 
en internasionale markte verkoop. 
 

HMM beoog om die bestaande spoorlyninfrastruktuur by die 
Wessels-myn uit te brei. Die beoogde uitbreiding sal in die 
Wessels-myn se Mynreggrens (MR) onderneem word en ’n 
gebied van sowat 4 ha beslaan. Die beoogde projekuitleg word 
voorsien in Figuur 2.  
 
Die bestek van die werk vir die uitbreiding sluit die volgende in: 
 

•  Die uitbreiding van die spoorlyn na die nuwe spoorlyn-lus 
is oor ’n afstand van sowat 2 500 m en 25 m breed;  

• Die uitbreiding van die spoorlyn tot op ’n gedeelte van die 
bestaande uitskotdam wat die verwydering van sowat 
15 000 – 25 000 m3 materiaal uit die uitskotgebied tot 
gevolg het, wat op ’n ander bestaande uitskotdam gestort 
sal word; en 

• Die oprigting van opstapelmasjiene en herwinners met 
verwante vervoerbande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die tydsduur van die konstruksiefase van die beoogde 
projek sal na verwagting sowat 15 maande wees. Sowat 250 
personeellede sal nodig wees vir die konstruksiefase wat 
sodoende werksgeleenthede vir vakmanne en 
ongeskooldes sal bied. Werwing sal ook plaaslik geskied, 
sover moontlik. 
 

Die projek word gemotiveer deur die ondoeltreffendheid 
van die huidige spoorlynsamestelling, wat nie ruimte laat vir 
die optimale en kostedoeltreffende laai van mangaanerts 
en -produk van die myn af vir vervoer mark toe nie. Die 
beoogde projek sal dit moontlik maak dat meer erts in ’n 
korter tydperk op spoorwegwaens gelaai kan word, om 
uitsette en produktiwiteit gevolglik te verhoog. Dit sal ook 
die nodigheid vir padvervoer verminder, wat as duurder en 
ondoeltreffend in vergelyking met spoorvervoer geag word.  
 

• Ligging: Die beoogde projek behels die uitbreiding van die 
bestaande spoorlyninfrastruktuur by die Wessels-myn. 
Dus kon geen liggingsalternatiewe oorweeg word nie. 

• Ontwerp: Een alternatiewe roete is vir die beoogde projek 
oorweeg, wat ’n groter spoorlyn-lus behels het. Hierdie 
alternatief is nie verder oorweeg nie, aangesien die 
alternatief van voorkeur die ontbossing van plantegroei 
sal beperk en die omgewingsimpak gevolglik sal beperk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OORSIG VAN BESTAANDE BEDRYWIGHEDE 

OORSIG VAN DIE BEOOGDE PROJEK 

PROJEKMOTIVERING 

PROJEKALTERNATIEWE 
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• Geologie: Die Wessels-myn is geleë op die Hotazel Formasie 
(Voëlwater Subgroep Postmasburg Groep) van die 
Transvaal Opeenvolging en die Kalahari Mangaanveld. 

• Klimaat: Die beoogde projekgebied word gekenmerk deur 
warm temperature in die somer en kouer temperature in 
die winter, met lae vogtigheid wat ryp uitsluit. 

• Topografie: Die beoogde projekgebied is oorwegend plat. 
Die natuurlike omliggende omgewing en interne topografie 
is grootliks beïnvloed deur mynboubedrywighede (met 
insluiting van UBF, voorraadstapels en AKH’s).  

• Grondsoorte en grondvermoë: Grondsoorte in die groter 
Noord-Kaapgebied is oor die algemeen homogeen. 
Grondsoorte in die beoogde projekgebied het lae 
verbouingspotensiaal weens hoë infiltreertempo’s en is 
hoogs erodeerbaar weens ’n lae klei-inhoud.  

• Oppervlakwater: Die beoogde projekgebied val in die 
Benede Vaal Waterbestuursgebied wat in die kwaternêre 
dreineringstreek D41M is. Daar is geen waterlope of 
vleilande in die beoogde projekgebied nie. Die Ga-Mogara- 
en Kurumanrivier lê onderskeidelik sowat 7,5 km en 9 km 
oos van die beoogde projekgebied.  

• Grondwater: Grondwater kom uit akwifere in die  
Ongeluk-, Hotazel-, Mooidraai- en Kalahari-groep in die 
streek, hoewel sedimente van die Olifantshoekgroep dalk 
ook beduidend kan wees in die omgewing van die Wessels-
myn.  

• Biodiversiteit: Die beoogde projekgebied is geleë in die 
Savanna Bioom en die Kathu Bosveld plantegroeisoort. 
Beskermde boom- en plantspesies wat in die Wessels-myn 
geleë is, sluit in Vachellia erioloba; Vachellia haematoxylon; 
Boscia albitrunca, Harpagophytum procumbens en Nerine 
laticoma. Die beoogde projekgebied val nie in enige Kritieke 
Biodiversiteitsgebiede of Ekologiese Steungebiede nie.  

• Luggehalte: Luggehalte in die beoogde projekgebied  
word beïnvloed deur bedrywighede by die Wessels-myn  
en ander myne in die distrik en word beïnvloed deur 
bedrywighede soos die hantering van materiaal by AKH’s en 
emissies van voertuie se uitlaatpype. 

• Geraas: Die breër gebied word algemeen gekenmerk deur 
landelike eienskappe en is nie blootgestel aan verhoogde 
geraasvlakke nie. Geraasvlakke in die beoogde projekgebied 
is hoofsaaklik weens omliggende boerdery-bedrywighede, 
plaaslike verkeer op nabygeleë hoofpaaie Kuruman en 
Kathu toe en mynboubedrywighede.  

• Visueel: Die visuele karakter in en om die beoogde 
projekgebied is beïnvloed deur omliggende mynbou-
bedrywighede en weidingsaktiwiteite.  
 

• Erfenis-/Kultuurhulpbronne: Geen materiaal van erfenis-
/kultuurbelang is in die beoogde projekgebied geïdentifiseer 
nie. 

• Paleontologiese hulpbronne: Die paleontologiese 
sensitiwiteit van die beoogde projekgebied is matig.  

 
 
 

• Sosio-ekonomies: Die algemene gebied word 
gekenmerk deur ’n hoë werkloosheidsvlak en ’n 
afhanklikheid van bestaanslandbou en die 
mynbousektor met elektrisiteit as ’n bron van energie in 
die gebied. Mynbou en staatsdienste is die primêre 
ekonomiese sektore. 

• Grondgebruik: Mynbou is die vernaamste aktiwiteit in 
die gebied om die beoogde projekgebied. 
Onontwikkelde grond/lae-intensiteit weiding 
(bosveld/oop bosse, grasveld en lae struikveld) kom ook 
voor. ’n Gedeelte van die gebied om die Wessels-myn 
bestaan uit infrastruktuur wat verband hou met 
stedelike ontwikkelings (nywerheids-, woon- en 
ontspanningsgebiede). 

 
 
 

  

BIOFISIESE GRONDLYNOORSIG  SOSIO-EKONOMIESE GRONDLYNOORSIG 

KULTURELE/ERFENIS GRONDLYNOORSIG 

POTENSIËLE BIOFISIESE, KULTURELE EN SOSIO-
EKONOMIESE IMPAKTE 

Weens die aard van die beoogde projek, gaan impakte na 
verwagting beperk wees tot: 

• terrestriële biodiversiteit;  

• grondsoorte en grondvermoë; 

• paleontologie, en 

• kultuur-/erfenishulpbronne. 

 

In hierdie verband sal spesialisstudies as deel van die 
omgewingsevalueringsproses onderneem word om die 
impakte van die beoogde projek op terrestriële 
biodiversiteit, geologie, paleontologiese hulpbronne en 
kultuur-/erfenishulpbronne te evalueer.  

 

’n Geotegniese studie sal as deel van die 
ingenieursproses onderneem word en sal die 
omgewingsevalueringsproses toelig. 

 

Die beoogde projek sal na verwagting ’n onbeduidende 
impak op die onderstaande hê; maar kwalitatiewe 
evaluerings sal as deel van die omgewingsevaluerings-
proses onderneem word: 

• Oppervlakwater; 

• luggehalte; 

• geraas; 

• visueel; 

• sosio-ekonomies; en 

• grondgebruik. 
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Die omgewingsevalueringsproses bied inligting betreffende 
prosedurele komponente en die omgewing waarin dit 
onderneem word. In oorleg met B&GP’s, identifiseer en 
evalueer dit die negatiewe en positiewe biofisiese, kulturele 
en sosio-ekonomiese impakte (Belangrike B&GP-
insetstadiums verskyn in blou teks hieronder).  
 
Die omgewingsevalueringsproses doen ook verslag oor 
bestuursmaatreëls wat benodig word om impakte tot op ’n 
aanvaarbare vlak te versag en inkorporeer vereistes vir 
moniteringsprogramme (waar nodig). Die proses se stappe 
en beraamde tydsraamwerke verskyn hieronder. 
 

• Voor-aansoekvergadering met die 
bevoegde owerheid (DMHE) en 
owerhede wat kommentaar lewer 
wat jurisdiksie in die projekgebied 
het.  

• Identifisering van B&GP’s en 
verwante bywerking van die 
projek se databasis.  

• Fokusgroepvergadering met 
belangrike B&GP’s. 

• Verwittiging van B&GP’s van die 
beoogde projek (aan die hand 
van koerantadvertensies, terrein-
kennisgewings, kennisgwings-brief 
en hierdie dokument). 
 

• Indiening van NEMA-aansoek by 
die bevoegde owerheid.  

• Saamstel van die BEV en Nie-
tegniese Opsomming (NTO). 

• Bywerking van die BEV by met 
kommentaar wat tydens die 
openbare voor-aansoek 
insaetydperk ontvang is. 

• Verspreiding van BEV en NTO aan 
B&GP’s (30-dae oorsigtydperk). 
 

 

• Bywerking van BEV met 
kommentaar wat tydens die BEV 
openbare insaetydperk ontvang 
is. 

• Indiening van BEV by die 
bevoegde owerheid vir besluit-
neming (107-dae besluitnemings-
tydperk). 

• Verspreiding van die besluit aan 
B&GP’s. 
 
 

 
 
 

Die doel van die openbare deelnameproses is om B&GP’s in 
kennis te stel van die beoogde projek en om hulle die 
geleentheid te gee om kwessies of knelpunte met 
betrekking tot die beoogde projek te opper. Die openbare 
deelnameproses sal ingevolge die vereistes van Hoofstuk 6 
van die OIE-regulasies (Staatskennisgewing R982 van 
4 Desember 2014, soos gewysig) onderneem word.  
 
Weens COVID-19-beperkings, sal aanlyn en digitale 
platforms gebruik word om met B&GP’s te skakel. Hierdie 
platforms sal ’n kombinasie van e-pos, SMS en toegang tot 
SLR se datavrye webwerf insluit waar verslae besigtig kan 
word. Die B&GP’s wat vir die beoogde projek geïdentifiseer 
is wat by die omgewingsevalueringsproses betrokke is, 
word hieronder gelys.  
 

B&GP’S WAT BETROKKE IS BY DIE 
OMGEWINGSEVALUERINGSPROSES 

 
GRONDEIENAARS, GRONDGEBRUIKERS EN ANDER 
B&GP’s 

• Omliggende grondeienaars, grondgebruikers en 
gemeenskapsforum; 

• Nie-regeringsorganisasies en verenigings; 

• Omliggende myne en nywerhede; en 

• Semi-staatsinstansies. 
 

BEVOEGDE OWERHEDE 

• DMHE 
 

OWERHEDE WAT KOMMENTAAR LEWER 

• Noord-Kaapse Departement van Omgewingsake 
en Natuurbewaring;  

• Departement van Bosbou, Visserye en 
Omgewingsake; 

• Noord-Kaapse Departement van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming – met insluiting 
van die Kommissaris van Grondeise; 

• Transnet MSB Beperk; 

• Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap; 

• Noord-Kaapse Departement van Paaie en 
Openbare Werke; en 

• Departement van Water en Sanitasie.  
 

PLAASLIKE OWERHEDE 

• John Taolo Distriksmunisipaliteit; en 

• Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit. 
 

Laat ons asseblief weet as daar nog partye is wat 
betrokke moet wees. 

 

 

OMGEWINGSMAGTIGING EN OPENBARE DEELNAMEPROSES 

OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES  OPENBARE DEELNAMEPROSES 

 

FASE I – Voor-
aansoek 
(Mei – 

Augustus 
2021)  

 

 
FASE II – BEV- 

fase 
(Augustus – 

Oktober 2021) 
 

 FASE III – 
Oorsigfase 

deur bevoegde 
owerheid 

(Oktober 2021 
– Februarie 

2022 
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SKRYF U KOMMENTAAR EN VRAE ASSEBLIEF HIER NEER (gebruik gerus aparte bladsye as u wil). 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

Stuur ingevulde vorms asseblief terug aan: 

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

Tel: 011 467 0945  
E-pos: rbaker@slrconsulting.com  

 
DANKIE VIR U BYDRAE!!!

SOUTH32 BEPERK  
AGTERGRONDINLIGTINGSDOKUMENT 

  
BEOOGDE UITBREIDING VAN DIE SPOORLYNINFRASTRUKTUUR BY DIE WESSELS-MYN, NOORD-KAAP 

JULIE 2021                                                                                                             

DATUM  TYD  

BESONDERHEDE VAN BELANGSTELLENDE EN GEAFFEKTEERDE PARTY 

NAAM  

BELANG BY DIE BEOOGDE 
PROJEK 

 

POS-/STRAATADRES    

   

   

 POSKODE  

TELEFOONNOMMER BY 
DIE WERK/BEDAGS 

 FAKSNOMMER BY DIE 
WERK/BEDAGS 

 

SELFOONNOMMER  E-POSADRES  

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

JA NEE 

HOE WIL U KENNISGEWINGS ONTVANG?  

E-POS 

GEREGISTREERDE POS  

mailto:rbaker@slrconsulting.com

