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Geagte Meneer/Mevrou 

UNITED MANGANESE OF KALAHARI (EDMS.) BPK. 

OPSOMMING VAN DIE OMGEWINGSIMPAKEVALUERINGSVERSLAG VIR DIE BEOOGDE 
VERANDERINGE AAN OPPERVLAKINFRASTRUKTUUR BY DIE UMK-MYN  

OMGEWINGSIMPAKEVALUERINGSVERSLAG BESKIKBAAR VIR OPENBARE INSAE 

 

INLEIDING 

Die United Manganese of Kalahari (Edms.) Bpk.-mangaanmyn (die UMK-myn) is ’n oopgroef-mangaanmyn wat op 
die plaas Botha 313, die restant (RE) van die plaas Smartt 314, en gedeelte 1 en RE van die plaas Rissik 330 naby 
Hotazel in die Noord-Kaap geleë is. Die UMK-myn lê direk langs en aan die westekant van die R380- provinsiale 
pad.  

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 en 
Energie (DMRE) uitgereik is; 

• ’n Omgewingsbestuursprogramverslag (OBPr-verslag) wat deur die DMRE (vroeër die DMR) 
goedgekeur is; 

• Omgewingsmagtigings (NC/KGA/HOT7/15/2006 en 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 Geïntegreerde watergebruikslisensie (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.   

Die myn bestaan uit oopgroefmynafdelings, vergruisings- en siftingsbedrywighede, onbehandelde erts, 
voorraadhope, afvalrots- en produkvoorraadhope, en verwante ondersteunings- en administratiewe 
infrastruktuur. 
 
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 hieronder bespreek: 
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Nuwe infrastruktuur om op die terrein gevestig te word om die huidige mynbedrywighede te 
ondersteun: 

• Nuwe parkeerarea (0.52 ha); 

• Sonkrag-toegeruste boorgate en verwante stoortenks; 

• Afdeling vir die vervanging van buitebande, werkswinkel/buitebandsentrum en oliestoorplek (7 ha); 

• Afvalrots- en sandhope: 

o Central West-afvalrotshoop (WRD) (84 ha) 

o Central West-sandhoop (40.9 ha) 

o J Block West-WRD (133 ha) 

o J Block West-sandhoop (46.5 ha) 

o J Block East-WRD (63.5 ha) 

o J Block West-sandhoop (16.5 ha) 

o Powerline West-WRD (196 ha) 

o Powerline West-sandhoop (35.9 ha) 

o A Block West-WRD (145 ha) 

• Produkvoorraadhoopgebied binne die goedgekeurde sinteraanleggebied (21.4 ha); 

• Monteringsarea vir vragmotors (20.4 ha); 

• Harde parkgebiede (14.3 ha); 

• Barlow’s Store (1 ha); 

• Plofstofdepot en verwante dienspad (13.1 ha); en 

• Ingenieursherwinningswerf (tydelik en permanent) (2.43 ha). 

Opgradering van bestaande goedgekeurde infrastruktuur: 

• Prentec-rioolaanleg; en 

• Bestaande weegbrug en verwante toegangspad. 

Uitbreiding van bestaande goedgekeurde infrastruktuur: 

• Oopgemaakte mynskag (458,7 ha) 

• Oopgroef (458,7 ha); 

• Produkvoorraadhoop (53.6 ha); 

• Modulêre vergruisingsaanleg (34.6 ha); 

• Brandstofstoorplaas (0.45 ha);  

• Grondverskuiwingstoerusting (EME) se werkswinkel (3.6 ha); 

• Versamelgebied vir vragmotors (1.6 ha); en 

• Kantore (19.1 ha). 
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Verskuiwing van die volgende oppervlakinfrastruktuur by die myn: 

• Goedgekeurde vuilwaterdamme/besoedelingsbeheerdamme; en 

• 132 kV-kraglyn vanaf die huidige ligging na die ou ligging. 

SLR Consulting (Suid-Afrika) (Edms.) Bpk. (SLR), ’n onafhanklike firma van omgewingsimpakpraktisyns, is deur 

UMK aangestel om die OB&OIS-proses te bestuur. ’n Omvangbepalingsverslag is as deel van die OB&OIS-proses 

opgestel. Hierdie dokument gee ’n opsomming van die bevindings van die omvangbepalingsverslag vir die 

beoogde projek. 

In hierdie verband is die volgende afdelings vir u insae uit die omvangbepalingsverslag onttrek: 

• Die beknopte oorsig – ingesluit in Bylae A van hierdie dokument; en 

• Opsomming van kwessies en knelpunte wat deur Belangstellende en Geaffekteerde Partye (B&GP’s) 
geopper is – ingesluit in Bylae B van hierdie dokument. 

 

OORSIG OOR DIE OMVANGBEPALINGSVERSLAG

Die omvangbepalingsverslag sal vir ’n 30-dae-tydperk vanaf 25 Maart 2022 tot 25 April 2022 versprei word om vir 

B&GP’s die geleentheid te gee om oor enige aspek van die beoogde projek kommentaar te lewer. Afskrifte van 

die volle verslag is op die SLR-webwerf (by https://www.slrconsulting.com/en/public-documents/umk-eia en die 

SLR se datavryewebwerf (by https://slrpublicdocs.datafree.co) beskikbaar.

 

Indien u enige vrae het, kontak asseblief die ondergetekende.  

 

Vriendelike groete 

 

 

Reinett Mogotshi 

https://www.slrconsulting.com/en/public-documents/umk-eia
../../../../rmogotshi/Documents/impala/draft%20bar%202/reviewed/slrpublicdocs.datafree.co
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AANHANGSEL A: BESTUURSOPSOMMING VAN DIE OMVANGBEPALINGSVERSLAG VIR DIE WYSIGING VAN DIE 
OMGEWINGSBESTUURSPPROGRAM EN VERWANTE OMGEWINGSMAGTIGINGS 

 

AGTERGROND VAN DIE PROJEK 

United Manganese of Kalahari (Edms.) Bpk. (UMK) doen aansoek vir ’n omgewingsmagtiging vir nuwe gelyste 
aktiwiteite op die plaas Botha 313, die RE van die plaas Smartt 314, en gedeeltes 1, 2 en 3 (’n gedeelte van die RE) 
van die plaas Rissik 330. 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. 

UMK beskik tans oor die volgende magtigings: 

• ’n Mynreg (30/5/1/2/3/2/1(113) MR) wat deur die DMRE uitgereik is; 

• ’n OBPr soos deur die DMRE (voorheen die DMR) goedgekeur is; 

• Omgewingsmagtigings (NC/KGA/HOT7/15/2006 en 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 Watergebruikslisensie (IWUL) (10/D41K/ABEGJ/2814) wat deur die DHSWS (voorheen die DWS) 

uitgereik is.  

 
Die myn bestaan uit oopgroefmynafdelings, vergruisings- en siftingsbedrywighede, onbehandelde erts, 
voorraadhope, afvalrots- en produkvoorraadhope, en verwante ondersteunings- en administratiewe 
infrastruktuur. 
 

OMVANG VAN DIE PROJEK 

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 hieronder bespreek: 

Nuwe infrastruktuur om op die terrein gevestig te word om die huidige mynbedrywighede te 
ondersteun: 

• Nuwe parkeerarea (0.52 ha); 

• Sonkrag-toegeruste boorgate en verwante stoortenks; 

• Afdeling vir die vervanging van buitebande, werkswinkel/buitebandsentrum en oliestoorplek (7 ha); 
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• Afvalrots- en sandhope: 

o Central West-afvalrotshoop (WRD) (84 ha); 

o Central West-sandhoop (40.9 ha); 

o J Block West-WRD (133 ha); 

o J Block West-sandhoop (46.5 ha); 

o J Block East-WRD (63.5 ha); 

o J Block West-sandhoop (16.5 ha); 

o Powerline West-WRD (196 ha); 

o Powerline West-sandhoop (35.9 ha); 

o A Block West-WRD (145 ha); 

• Produkvoorraadhoopgebied binne die goedgekeurde sinteraanleggebied (21.4 ha); 

• Monteringsarea vir vragmotors (20.4 ha); 

• Harde parkgebiede (14.3 ha); 

• Barlow’s Store (1 ha); 

• Plofstofdepot en verwante dienspad (13.1 ha); en 

• Ingenieursherwinningswerf (tydelik en permanent) (2.43 ha). 

Opgradering van bestaande goedgekeurde infrastruktuur: 

• Prentec-rioolaanleg; en 

• Bestaande weegbrug en verwante toegangspad. 

Uitbreiding van bestaande goedgekeurde infrastruktuur: 

• Produkvoorraadhoop (53.6 ha); 

• Modulêre vergruisingsaanleg (34.6 ha); 

• Brandstofstoorplaas (0.45 ha);  

• Grondverskuiwingstoerusting (EME) se werkswinkel (3.6 ha); 

• Versamelgebied vir vragmotors (1.6 ha); en 

• Kantore (19.1 ha). 

Verskuiwing van die volgende oppervlakinfrastruktuur by die myn: 

• Goedgekeurde vuilwaterdamme/besoedelingsbeheerdamme; en 

• 132 kV-kraglyn vanaf die huidige ligging na die ou ligging. 

 

SLR Consulting (Suid-Afrika) (Edms.) Bpk. (SLR), ’n onafhanklike firma van omgewingsimpakpraktisyns, is deur 

UMK aangestel om die OB&OIS-proses te bestuur. ’n Omvangbepalingsverslag is as deel van die OB&OIS-proses 

opgestel. Hierdie dokument gee ’n opsomming van die bevindings van die omvangbepalingsverslag vir die 

beoogde projek. In hierdie verband is die volgende afdelings vir u insae uit die omvangbepalingsverslag onttrek: 
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• Die beknopte oorsig – ingesluit in Bylae A van hierdie dokument; en 

• Opsomming van kwessies en knelpunte wat deur Belangstellende en Geaffekteerde Partye (B&GP’s) 
geopper is – ingesluit in Bylae B van hierdie dokument. 

 

OPSOMMING VAN MAGTIGINGSVEREISTES 

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

• ’n Gewysigde OBPv deur die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) (die 
eertydse DMH) ingevolge Artikel 102 van die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum 
Hulpbronne (Wet 28 van 2002) (MPRDA) soos gewysig; 

• ’n Geïntegreerde Omgewingsmagtiging en afvalbestuurslisensie deur die Noord-Kaapse DMH 
ingevolge Artikel 24 van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998 (NEMA), soos 
gewysig en Artikel 45 van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval (Wet 59 van 2008, soos 
gewysig) (NEM:WA) moet voor aansoek gedoen en bekom word. Die OIE-regulasies wat gevolg word, 
is Staatskennisgewing R982 van 4 Desember 2014, soos gewysig; en  

• ’n Wysiging van die watergebruiklisensie deur die Departement van Menslike Nedersetting, Water en 
Sanitasie (DHSWS) vir spesifieke watergebruike ingevolge Artikel 21 van die NWW. 

 

SKAKELING MET BELANGHEBBERS 

Die skakelingsproses met belanghebbers het vóór die indiening van die OIE-verslag ’n aanvang geneem en het 

regdeur die omgewingsevalueringsproses voortgeduur. As deel van hierdie proses, is die volgende aktiwiteite 

onderneem: 

• Gefokusde vergaderings is met die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) in 
Kimberley gehou; 

• Materiaal vir openbare deelname (advertensies, terreinkennisgewings, 
Agtergrondinligtingsdokument (AID)) is versprei om owerhede wat kommentaar lewer en 
Belangstellende en Geaffekteerde Partye (B&GP’s) toe te lig oor die beoogde projek;  

• Die elektroniese oorsig van die AID deur B&GP’s; en 

• Die elektroniese oorsig van die Konsep Bestekopnameverslag deur B&GP’s.  

Owerhede wat kommentaar lewer en B&GP’s het nou die geleentheid om hierdie OIE-verslag en OBPv na te gaan. 
Alle kommentaar wat tot op hede deur die owerhede wat kommentaar lewer en B&GP’s ingedien is, is in hierdie 
OIE-verslag en OBPv vervat en aangespreek. Verdere kommentaar wat tydens die oorsig van die OIE opduik, sal 
op ’n eenderse wyse hanteer word. 

 

GELEENTHEID OM KOMMENTAAR TE LEWER 

Hierdie OIE-verslag sal vanaf XXX 2022 tot XXX 2022 vir ’n 30-dae tydperk versprei word ten einde B&GP’s ’n 
geleentheid te bied om kommentaar te lewer oor enige aspek van die beoogde projek en die bevindinge van die 
OIE-proses. Kopieë van die volledige verslag is beskikbaar op SLR se webwerf (https://slrconsulting.com/public-
documents) en op SLR se datavrye webwerf (slrpublicdocs.datafree.co). Elektroniese kopieë van die verslag (op 
kompakskyf) is op versoek beskikbaar by SLR by die kontakbesonderhede wat hieronder verskaf word. Alle 
kommentaar wat tydens die oorsigsproses ontvang word, sal in die OIE-verslag aangespreek word. Kwessies en 
knelpunte wat tot op hede geopper is, met insluiting van antwoorde, verskyn in Afdeling 7.3. 

https://slrconsulting.com/public-documents
https://slrconsulting.com/public-documents
../../../../rmogotshi/Documents/impala/draft%20bar%202/reviewed/slrpublicdocs.datafree.co
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SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. 

Vir aandag: Reinett Mogotshi 

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: rmogotshi@slrconsulting.com 

 

IMPAKTE EN BESTUURSAKSIES 

Hierdie afdeling bied ’n opsomming van die evaluering van die potensiële impakte van die beoogde projek en hou 

maatreëls voor om die impakte te voorkom of te versag. Die potensiële impakte wat met die mynbedrywighede 

en infrastruktuur verband hou, kan gekategoriseer word in dié wat lae, medium, hoë en/of onbeduidende 

wesenlikheid in die scenario voor versagting het. Impakte met ’n lae, medium en/of hoë kategorie verg ’n mate 

van bestuursaksies wat, indien dit suksesvol geïmplementeer word, die wesenlikheid van die impakte sal 

verminder. Kumulatiewe impakte (in die konteks van bestaande bedrywighede), waar van toepassing, word ook in 

die tabel hieronder opgesom. Die tabel hieronder bied ’n opsomming van die potensiële impakte in geen 

spesifieke volgorde van belangrikheid nie. 
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Figuur 1: Streekligging 
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Figuur 2: Plaaslike Ligging 
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Tabel A: Opsomming van potensiële impakte 

Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

Geologie Verlies aan en 

sterilisasie van 

minerale 

hulpbronne 

Impak:  

• Minerale hulpbronne in mynboubedrywighede word tipies gesteriliseer 
deur die wegdoening van lewensvatbare minerale bronne op die 
afvalkliphope, asook die plasing van infrastruktuur bo-oor ontginbare 
hulpbronne.  

• Minerale hulpbronne kan gesteriliseer raak en/of verlore gaan as UMK 
lewensvatbare minerale bronne op die beoogde 
afvalverwyderingsfasiliteite, soos afvalkliphope, weggooi. 

• Sterilisering van minerale bronne kan ook plaasvind deur die plasing 
van projekinfrastruktuur bo-oor die ontginbare hulpbronne. Die 
goedgekeurde OBPv het egter bevind dat die plasing van infrastruktuur 
nie enige minerale hulpbronne sal steriliseer nie, aangesien dit 
uitvoerbaar kan wees om hierdie hulpbronne in die toekoms te kan 
ontgin. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Beide die goedgekeurde mynplan en die uitleg van infrastruktuur voorkom 
sterilisering van derdepartyminerale. Hierdie kwessie sal deur die myngeoloog, 
omgewingsbestuurder en mynbestuurder in die voor-uitvoerbaarheid-
/beplanningstadium van enige beoogde veranderinge aan die mynplan en 
infrastruktuur-uitleg oorweeg word.  

Medium Laag 

Topografie Verandering van 

topografie 

Impak:  

• Gevaarlike uitgrawings en infrastruktuur sluit in alle strukture waarin of 
waarvan af derdepartye en diere kan val en beseer raak. Die bestaande 
mynbouverwante aktiwiteite het die natuurlike topografie verander en op sy 
beurt die potensiële risiko van besering en/of sterfte vir derdepartye sowel as 

Onbeduidend 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

diere veroorsaak. 

• Die beoogde projek is geleë in ’n bestaande mynbouvoetspoor en behels nie 
enige nuwe infrastruktuur of aktiwiteite wat verskil van dié wat reeds 
goedgekeur is nie. Daarbenewens is die voetspoor van die beoogde projek in 
’n beperkte gebied met afgedwonge gesondheids- en veiligheidsbeleide. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Grond en 

grondvermoë 

Gronderosie Impak:  

• Grond is ’n waardevolle hulpbron wat ’n verskeidenheid ekologiese funksies 
onderhou. Grond is die sleutel tot die hervestiging van grondvermoë ná 
sluiting. Grondhulpbronne kan verlore gaan deur fisiese versteuring, soos 
gronderosie. Op sy beurt kan dit weer aanleiding gee tot ’n verlies aan 
grondsoorte as ’n ekologiese aandrywer omdat dit ’n toksiese omgewing kan 
skep vir plantegroei en ekosisteme wat op die grond staatmaak. 

• Die beoogde projek sal die onbossing van ’n gebied van sowat 951 ha vereis en 
is op verskeie plaasgedeeltes geleë, waarvan die meeste in versteurde gebiede 
(bestaande mynboubedrywighede) geleë is, maar ook op onversteurde 
gebiede.  

• Gronderosie is ’n meetbare agteruitgang wat sal plaasvind deur verwydering 
van plantegroei van die grondoppervlak af. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Beperk ontbossing van plantegroei tot slegs die gebiede waar die 
oppervlakinfrastruktuur opgerig sal word. 

• Vermy parkering van voertuie en toerusting buite toegewese parkeergebiede. 

• Beplan die ontbossing van plantegroei vir droë seisoene (laat herfs, winter en 
vroeë lente). 

Hoog Medium 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

• Ontwerp en implementeer ’n Stormwaterbestuurstelsel waar afloop van 
oppervlakgebiede verwag word. 

• Verminder die hellings met vervoerpaaie en ander versteurde gebiede langs 
tot hellings teen of kleiner as die natuurlike helling.  

• Hervestig plantegroei by die beoogde oppervlakinfrastruktuur om die impak 
van afloop te verminder. 

• Gereelde nagaan van alle voorraadstapels en kaal oppervlakke rondom 
infrastruktuurgebiede vir tekens van gronderosie. Sou enige vroeë aanvang 
van gronderosie opgemerk word, moet die oppervlakke gerehabiliteer word 
deur die gebruik van geotekstiele, tesame met die saai van inheemse 
plantegroei. 

Versteuring van 

oorspronklike 

grondprofiele  

Impak:  

• Die versteuring van oorspronklike grondprofiele en horisonopeenvolgings van 
hierdie profiele tydens grondwerke (stroping van bogrond) is ’n meetbare 
agteruitgang.  

• Sodra rehabilitasie van die groefgebied begin het, sal gerehabiliteerde 
grondprofiele ’n nuwe grond wees met eienskappe wat kan lyk soos van die 
oorspronklike grondeienskappe, maar wat ook anders kan wees weens die 
vermenging van grondhorisons. Die “nuwe” grond kan steeds vir 
heraanplanting van plantegroei gebruik word en suksesvolle 
rehabilitasiepraktyke sal die weidingsvermoë van die grond met verloop van 
tyd kan herstel. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Ontbossing van grond moet eers onmiddellik voor konstruksiebedrywighede 
en slegs in die ontwikkelingsvoetspoor onderneem word. 

• Onnodige ontbossing van grond moet vermy word. 

• Maak enige oorblywende bogrond wat van die spoorlyngebied verwyder is en 

Hoog Medium 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

wat op die oppervlak agtergebly het, gelyk, eerder as om toe te laat dat klein 
voorraadstapels grond op die oppervlak bly.  

Chemiese 

besoedeling van 

grond 

Impak:  

• Grond is ’n waardevolle hulpbron wat ’n verskeidenheid ekologiese funksies 
onderhou. Grond is die sleutel tot die hervestiging van grondvermoë ná 
sluiting. Grondhulpbronne kan deur kontaminasie verlore gaan. Op sy beurt 
kan dit weer aanleiding gee tot ’n verlies aan grondsoorte as ’n ekologiese 
aandrywer omdat dit ’n toksiese omgewing kan skep vir plantegroei en 
ekosisteme wat op die grond staatmaak. 

• Die beoogde projek bied die potensiaal vir chemiese besoedeling van grond 
weens potensiële olie- en brandstofstortings van voertuie in beide die bedryfs- 
en konstruksiefase. 

• Die besoedeling van grond word as ’n lae agteruitgang van die grondhulpbron 
geag. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Gebruik drupbakke met plastiekvoering vol absorberende materiaal om 
verliese van brandstof- en smeermiddels van oliebakke en stuurmeganisme 
van voertuie en toerusting op te vang. 

• Gebruik bio-afbreekbare hidrouliese vloeistowwe en gevoerde oliebakke vir 
versameling van hidrouliese vloeistowwe. 

• Gekontamineerde grond moet herwin, en weg van die terrein af geberg en 
behandel word.  

• Vermy wegdoening van afval by die terrein wanneer ook al moontlik deur dit 
te skei, weg te ry en te herwin. 

• Skoonmaak van potensieel besoedelende vloeistowwe en soliede afval op 
plekke waar dit gestort is. 

Medium 

(Konstruksie) 

Hoog (Bedryf) 

Baie laag 

(Konstruksie) 

Baie laag 

(Bedryf) 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

Grondkompak-

sie 

Impak:  

• Grond is ’n waardevolle hulpbron wat ’n verskeidenheid ekologiese funksies 
onderhou. Grond is die sleutel tot die hervestiging van grondvermoë ná 
sluiting. Grondhulpbronne kan verlore gaan deur fisiese versteuring, soos 
grondkompaksie. Op sy beurt kan dit weer aanleiding gee tot ’n verlies aan 
grondsoorte as ’n ekologiese aandrywer omdat dit ’n toksiese omgewing kan 
skep vir plantegroei en ekosisteme wat op die grond staatmaak. 

• Grondkompaksie tydens konstruksie sal voorkom as gevolg van die 
swaarvoertuie en –toerusting wat oor die grondoppervlakke beweeg in 
gebiede waar infrastruktuur opgerig sal word.  

• Tydens die bedryfsfase sal voertuie en toerusting oor kaal oppervlakke 
beweeg en materiale, oplosmiddels, vloeistowwe en smeermiddels sal by die 
Barlow Store, skrootwerf en die grondverskuiwingstoerusting-werkswinkel 
hanteer word. 

• Die opgegradeerde Prentec Rioolaanleg kan ’n bron van grondbesoedeling 
wees in die geval van enige insident wat aanleiding gee tot die storting van 
onbehandelde riool. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Verminder die aktiwiteitsgebiede tot díe wat in die uitleg van infrastruktuur 
aangedui is. 

• Die aktiwiteite van boukontrakteurs of werknemers sal beperk word tot die 
beplande gebied. 

Hoog Medium 

Verlies van 

weidingsvermoë 

Impak:  

• Gronwd is ’n waardevolle hulpbron wat ’n verskeidenheid ekologiese funksies 
onderhou. Grond is die sleutel tot die hervestiging van grondvermoë ná 
sluiting. Grondhulpbronne kan verlore gaan deur kontaminasie en fisiese 
versteuring. Op sy beurt kan dit weer aanleiding gee tot ’n verlies aan 
grondsoorte as ’n ekologiese aandrywer omdat dit ’n toksiese omgewing kan 

Hoog Medium 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

skep vir plantegroei en ekosisteme wat op die grond staatmaak. 

• Die beoogde projek sal aanleiding gee tot ’n verlies aan weidingsvermoë by die 
UMK-myn. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Verminder die aktiwiteitsgebiede tot díe wat in die beoogde uitleg van 
oppervlakinfrastruktuur aangedui word. 

Biodiversiteit  Fisiese 

vernietiging en 

algemene 

versteuring van 

biodiversiteit 

Impak:  

• Gebiede van ekologiese sensitiwiteit sluit in werkende biodiversiteitsgebiede 
met spesiediversiteit en verwante intrinsieke waarde. Skakels tussen hierdie 
gebiede is waardevol as gevolg van die rol wat hulle speel om die migrasie of 
verskuiwing van flora en fauna tussen die gebiede moontlik te maak, wat ’n 
belangrike funksie vir ’n groter ekosisteem is.  

• Die transformasie van grond vir enige doel verhoog die vernietiging van die 
terreinspesifieke biodiversiteit, die fragmentasie van habitats, verminder sy 
intrinsieke funksionaliteit en verklein die skakelrol wat onontwikkelde grond 
tussen gebiede met verskillende biodiversiteitsbelang speel. Dele van die 
projekgebied is verander om die oprigting van die UMK-myn te steun. 

• Die beoogde infrastruktuurveranderinge kan biodiversiteit vernietig deur 
bykomende verlies aan natuurlike plantegroei, bykomende verlies aan 
beskermde flora- en faunaspesies van bewaringsbelang en 
opsetlike/onopsetlike uitwissing van fauna. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Stel ’n omvattende rehabilitasieplan in werking om die gebied te herbeplant. 

• Die herbeplantingsplan moet die vestiging van beskermde bome in die 
gerehabiliteerde gebiede insluit. Die vordering van boomgroei en –werwing 
moet gemonitor en aktief bestuur word om te verseker dat die 
gerehabiliteerde gebiede die omliggende plantegroei ten opsigte van 

Hoog Medium 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

struktuur en samestelling weerspieël.  

• Waar beskermde bome in die beplande infrastruktuurgebiede voorkom, kan 
verliese verminder word deur die infrastruktuur te herontwerp wat die impak 
op individuele bome sal verminder. 

Oppervlakwater Verandering van 

natuurlike 

dreineringspatr

one 

Impak:  

• Daar is ’n aantal bronne vir die vermindering van opvangs in alle projekfases 
wat ’n impak op oppervlakwatervloei kan hê, veral in die onversagte scenario. 
In die konstruksie-, uitbedryfstellings- en sluitingsfase is hierdie potensiële 
vermindering in opvangsafloop tydelik van aard.  

• Die bedryfsfase sal meer langtermyn potensiële opvangsafloopverliese 
oplewer, afhangende of die aard van die gewysigde opvangs skoon of vuil is. 
Sonder oorweging van enige versagtings- of waterbestuursmaatreëls, sal die 
versameling van stormwater, fisiese verandering van dreineringslyne 
opvangsafloopvloei en oorstromingsvloei na die waterlope verminder. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Inwerkingstelling van die stormwaterbestuursmaatreëls. 

Hoog Medium 

Kontaminasie 

van 

oppervlakwater

hulpbronne 

Impak:  

• Daar is ’n aantal bronne vir besoedeling in alle projekfases wat die potensiaal 
het om oppervlakwater te besoedel, veral in die onversagte scenario.  

• In die konstruksie-, uitbedryfstellings- en sluitingsfase is hierdie potensiële 
besoedelingsbronne tydelik van aard. Hoewel hierdie bronne tydelik kan wees, 
kan die potensiële besoedeling dalk langtermyn wees.  

• Die bedryfsfase sal meer langtermyn potensiële bronne inhou.  

Versagtingsmaatreëls: 

• Inwerkingstelling van die stormwaterbestuursmaatreëls. 

Hoog Baie laag 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

Grondwater Kontaminasie 

van 

grondwater-

hulpbronne 

Impak:  

• Grondwater is ’n waardevolle hulpbron en word omskryf as 
water wat onder die grondoppervlak in grond-/klip-porieruimtes in die breuke 
van litologiese formasies geleë is. Aktiwiteite soos die hantering en berging 
van algemene en gevaarlike afval het die potensiaal om, deur besoedeling, tot 
die verlies aan grondwaterhulpbronne te lei, beide vir die omgewing en vir 
derdepartygebruikers. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Werk die hidrosensus by om te kyk vir enige nuwe derdeparty watergebruike 
voor aanvang van aktiwiteite wat gepaardgaan met die beoogde veranderinge 
aan oppervlakinfrastruktuur.  

• Sit grondwatermonitering voort volgens bestaande moniteringsprotokolle vir 
die bestaande moniteringsnetwerk, met inagneming van aanbevelings wat in 
die Grondwatermoniteringsverslag gemaak is. 

• Alle potensieel geaffekteerde boorgate sal by die watermoniteringsprogram 
vir boorgate ingesluit word, wat beide op en weg van die mynterrein geleë is.  

• As enige mynverwante verlies aan watervoorsiening deur ’n afname in gehalte 
deur derdepartyboorgatgebruikers ervaar word, sal UMK vergoeding bied wat 
’n alternatiewe watervoorsiening van eenderse watergehalte kan insluit. 

• Sou enige besoedeling van die terrein af opgemerk word, sal die myn die DWS 
onmiddellik in kennis stel. Die myn, in oorleg met die DWS en ’n behoorlik 
gekwalifiseerde persoon, sal dan potensieel geaffekteerde gebruikers in kennis 
stel, die bron van die besoedeling identifiseer, maatreëls vir die voorkoming 
van hierdie besoedeling identifiseer (in die kort- en langtermyn) en hierdie 
maatreëls dan in werking stel. 

• Met uitbedryfstelling, sal die potensiële besoedelingsbronne (residuele 
afvalklip wat op die oppervlak agterbly) hetsy verwyder of gerehabiliteer word 
om reënval en insypeling te bestuur. 

Medium Laag 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

• Die omgewingsbestuurder is verantwoordelik vir 
inwerkingstelling van hierdie aksies van voor konstruksie af regdeur tot 
sluiting. 

Luggehalte Afname in 

omringende 

luggehalte 

Impak:  

• Mynbouprojekte hou ’n aantal bronne van lugbesoedeling in 
wat ’n negatiewe impak op omringende luggehalte en omringende 
grondgebruike in alle fases kan hê.  

• Besoedelingsbronne sluit in die ontbossing van grond, 
hantering van materiale, winderosie van voorraadstapels, winderosie van 
versteurde gebiede, beweging van voertuie met grondpaaie langs, 
stofopwekking van vergruising- en siftingsaanlegte en gas-emissies, 
hoofsaaklik van voertuie en kragopwekkers.  

• Vanuit ’n konstruksie- en bedryfsperspektief, kan die 
beoogde projek bykomende stofopwekkingsbronne inhou. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Voortgesette inwerkingstelling van die luggehalte-
moniteringsprogram en stofbeheermaatreëls. 

Medium Laag 

Geraas Toename in 

steurende 

geraasvlakke 

Impak:  

• Mynboubedrywigede en infrastruktuur het die potensiaal om ’n toename in 
omliggende geraasvlakke te veroorsaak wat ’n versteuring van nabygeleë 
sensitiewe reseptors tydens alle fases voor sluiting kan veroorsaak.  

• Die huidige omringende geraasvlakke by die UMK-myn hou verband met 
mynboubedrywighede by UMK-myn (en naburige myne), hantering en 
verwerking van minerale hulpbronne, verkeer op mynpaaie.  

• Die oprigting van bykomende oppervlakinfrastruktuur en afvalkliphope sal nie 
aanleiding gee tot wesenlike veranderinge in die geraas-emissiebronne in die 

Onbeduidend 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

UMK-myn nie.  

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Visueel Negatiewe 

visuele uitsigte 

Impak:  

• Mynbou-infastruktuur het die potensiaal om die landskapkarakter van ’n 
gebied te verander deur die oprigting van infrastruktuur.  

• Dit is egter belangrik om daarop te let dat die oprigting van infrastruktuur as 
gevolg van die beoogde veranderinge aan oppervlakinfrastruktuur deur die 
bestaande myninfrastruktuur op die terrein geabsorbeer sal word.  

• Die oprigting van bykomende oppervlakinfrastruktuurhope wat nie tydens 
konstruksie en bedryf aanleiding sal gee tot wesenlike veranderinge aan die 
visuele impakte van die UMK-myn nie. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Onbeduidend 

Verkeer Padversteuring 

en verkeers-

veiligheid 

Impak:  

• ’n Toename in verkeer, asook die gebruik van hierdie paaie deur 
swaarvoertuie, kan aanleiding gee tot ’n afname in paddiens- en 
veiligheidsvlakke. Verkeersimpakte word verwag van konstruksie af regdeur 
tot aan die einde van die uitbedryfstellingsfase wanneer trokke, busse en 
privaatvoertuie gebruik maak van die openbare vervoernetwerk om die 
projekgebied.  

• Die belangrike potensiële verkeersverwante impakte is op padvermoë en 
openbare veiligheid wanneer bykomende verkeer by die bestaande 
vervoernetwerk gevoeg word. Gedurende die konstruksie-, bedryfs- en 
uitbedryfstellingsfase van die projek, kan daar ’n effense toename in verkeer 
wees weens aflewering van konstruksiemateriaal, privaatvoertuie wat gebruik 

Onbeduidend 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

maak van die openbare paaie en kontrakteurs wat na die terrein ry.  

• Die volumes, gereeldheid en tydsduur van konstruksie- en 
uitbedryfstellingsverkeer sal waarskynlik immaterieel wees in vergelyking met 
die huidige grondlyn en enige impak sou onbeduidend wees. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Erfenis-

/kultuur- en 

paleontologiese 

hulpbronne 

Verlies aan 

erfenis-

/kultuur- en 

paleontologiese 

hulpbronne 

Impak:  

• Oor die algemeen is die beoogde projek in ’n ariede gebied geleë wat 
gekenmerk word deur windgewaaide eoliese sand en histories baie beperkte 
menslike besetting. Die onmiddellike projekgebied is in die afgelope twee 
dekades onderhewig aan ekstensiewe mynboubedrywighede. 

• Die paleontologiese studies wat gedoen is, het daarop gedui dat die beoogde 
projek geleë op die noordoostelike rand van die Griekwaland-wes 
Opeenvolging van Neoargeïese intrusiegesteentes, in die Prieska Subkom van 
die Transvaal-kom wat vol van die opeenvolging van die Transvaal Supergroep 
is.   

• Sou ’n toevallige vonds plaasvind waar onversteurde gebiede as deel van die 
oprigting van bykomende aanlegte en bedrywighede ontbos sal word, is daar 
’n potensiaal vir skade aan erfenis-/kultuur- en paleontologiese hulpbronne 
(as dit teenwoordig is), hetsy regstreeks of onregstreeks, en wat die verlies 
van die hulpbron vir toekomsgeslagte tot gevolg kan hê.  

Versagtingsmaatreëls: 

• Stel die prosedures vir toevallige vondse in. 

• Uitgrawings deur eoliese sand tot in die kalkreetlaag, veral in die groef, moet 
deur ’n argeoloog gemonitor word. 

Laag Laag 

Sosio- Inwaartse Impak:  Onbeduidend 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

ekonomies migrasie  • Myne is geneig om ’n verwagting van werkverskaffing in alle beoogde 
projekfases voor sluiting te skep. Hierdie verwagting kan aanleiding gee tot die 
invloei van werksoekers na ’n gebied, wat op sy beurt druk plaas op bestaande 
gemeenskappe, behuising, basiese dienslewering en verhoogde kommer 
betreffende veiligheid en sekerheid. 

• Die beoogde projek is in ’n bestaande mynbou-onderneming geleë en sal 
aanleiding gee tot beperkte korttermyn werkgeleenthede tydens konstruksie, 
derhalwe word nie verwag dat negatiewe projekverwante sosio-ekonomiese 
impakte, insluitende inwaartse migrasie wat bykomende druk op behuising en 
munisipale dienste kan plaas, sal voorkom nie. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Ekonomiese 

impak 

Impak:  

• Mynboubedrywighede dra by tot ’n positiewe ekonomiese impak. 

• Die beoogde projek sal die skep van beperkte korttermyn werksgeleenthede 
moontlik maak, hoofsaaklik tydens die konstruksiefase.  

• Tydens die bedryfs-, uitbedryfstelling- en sluitingsfase maak die beoogde 
projek voorsiening vir die voortsetting van die huidige werksgeleenthede wat 
UMK se bydrae tot die positiewe netto ekonomiese impak op die nasionale, 
plaaslike en streeksekonomie sal aanhou ondersteun. 

• Die beoogde projek sal voorsiening maak vir die voortsetting van die huidige 
werksgeleenthede tydens bedryf, uitbedryfstelling en sluiting. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Voortgesette implementering van die bestaande UMK-bestuursaksies met 
betrekking tot die werwing van plaaslike mense (waar moontlik) en die 
verkryging van plaaslike goedere. 

Laag (Positief) Medium 

(Positief) 
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Aspek Potensiële 

impak 

Bespreking van impak en verwysing na versagtingsmaatreëls Wesenlikheid 

Onversag Ná versagting 

Grondgebruik Verandering in 

grondgebruik 

Impak:  

• Mynbou en projekverwante aktiwiteite en infrastruktuur kan in alle fases ’n 
impak op grondgebruike in en om die projekgebied hê.  

• Grondgebruik binne die UMK-myn sluit bestaande mynboubedrywighede en 
verwante infrastruktuur in. Die omliggende grondgebruike sluit 
mynboubedrywighede, landbou, afgeleë plaasopstalle, infrastruktuur en ’n 
sonkragaanleg in.  

• Aangesien die grondgebruik in die beoogde projek beperk is tot mynbou as 
gevolg van die bestaande mynboubedrywighede, sal die beoogde projek nie 
veranderings in die huidige grondgebruik tot gevolg hê nie. 

Versagtingsmaatreëls: 

• Nie van toepassing nie. 

Onbeduidend 
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OMGEWINGSVERKLARING 

Die evaluering van die beoogde projek hou die potensiaal in vir negatiewe impakte om plaas te vind (veral in die 

scenario waar dit nie versag word nie) op die biofisiese, kultuur- en sosio-ekonomiese omgewings, beide op die 

beoogde projekterrein en in die omliggende gebied. Met bestuursaksies kan hierdie potensiële impakte voorkom 

of tot aanvaarbare vlakke verlaag word. Sou die OBPv dus doeltreffend geïmplementeer word, is daar geen 

biofisiese, maatskaplike of ekonomiese rede waarom die beoogde projek nie kan voortgaan nie. 
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BYLAE B: OPSOMMING VAN KWESSIES WAT DEUR B&GP’S GEOPPER IS 

’n Opsomming van die kwessies en knelpunte wat B&GP’s, reguleringsowerhede en owerhede wat kommentaar lewer, as deel van die openbare deelnameproses 
geopper het, verskyn in die tabel hieronder.  

Tabel B: Opsomming van kwessies en knelpunte wat geopper is 

Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

Kommentaar uit die aanvanklike Bestekopnameverslag 

Hauman Louis 

(Privaat) 

15 Augustus 
2020 

Hoe sal die nuwe plan kontaminasie beperk? 

Hoe sal die nuwe plan die grondwater op die 
lange duur affekteer? 

Hoe sal die nuwe plan verdamping beperk? 

 

Kontaminasie van grondwater is onvermydelik. Die 
impak kan egter deur toepaslike bestuursmaatreëls 
beperk word. Benewens die behoorlik-ontwerpte, 
geboude en onderhoude afvalfasiliteite (om te verseker 
dat infiltrasie in grondwater tot die minimum beperk 
word), word die volgende bestuursmaatreëls 
aanbeveel: 

• Hidrogeologiese evaluerings het die potensiële 
impakte op grondwaterbronne voorspel deur alle 
beskikbare terreindata te evalueer en deur middel 
van numeriese grondwatermodellering te gebruik. 
Numeriese grondwatermodellering het uitslae van 
’n geochemiese en afvalklassifikasie-evaluering 
geïnkorporeer. 

 

• Onderneem hidrosensusondersoek voordat die 
beoogde projek ’n aanvang neem. Dit sal huidige 

Afdeling 10.4 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

grondwatertoestande met betrekking tot gehalte 
en grondwatervlakke van alle derdeparty-
watergebruikers wat die myn omring, verifieer.  

• UMK sal volhou met die monitering van grondwater 
volgens bestaande vereistes, wat sal toesien dat 
enige potensiële kontaminasie opgespoor en 
aangespreek word.  

• Sou enige kontaminasie van die terrein af opgemerk 
word, sal die myn die DWS onmiddellik in kennis 
stel. Die myn, in oorleg met die DWS en ’n behoorlik 
gekwalifiseerde persoon, sal dan potensieel 
geaffekteerde gebruikers in kennis stel, die bron 
van die kontaminasie identifiseer, maatreëls vir die 
voorkoming van hierdie kontaminasie identifiseer 
(in die kort- en langtermyn) en hierdie maatreëls 
dan in werking stel. 

• Met uitbedryfstelling, sal die potensiële 
besoedelingsbronne (residuele afvalklip wat op die 
oppervlak agterbly) hetsy verwyder of 
gerehabiliteer word om reënval en insypeling te 
bestuur. 

 

Die beoogde projek het die potensiaal om grondwater 
moontlik te besoedel en om die gehalte van die 
grondwater te beïnvloed. Daar is ’n aantal bronne in 
alle mynfases wat die potensiaal het om grondwater te 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

besoedel. Party bronne is permanent (afvalkliphope) en 
party bronne is van verbygaande aard (begin later en 
op verskillende tydstippe) en word permanent 
(groefterugvulling). Selfs al is party bronne van tydelike 
aard, kan verwante potensiële besoedeling langtermyn 
wees. Die bedryfsfase sal meer langtermyn potensiële 
bronne (afvalkliphope as die vernaamste bron) inhou 
en die sluitingsfase wat in die simulasietydperk 
ingesluit is, sal finale landvorme inhou, soos dat die 
opgevulde oop groef dalk die potensiaal kan hê om 
waterhulpbronne deur langtermynsyfering en/of 
afloop te besoedel.  

Die numeriese uitslae van die modellering van 
grondwater voorspel egter dat die maksimum 
sulfaatpluime wat by die bronne ontstaan, teen die 
einde van die simulasie met jaar 100, tot 1,7 km in ’n 
oostelike rigting van die UMK-myn af sal strek. Die 
voorspelde besoedelingspluim het nie ’n impak op 
derdepartywatergebruikers voorspel nie. 

Natasha Higgitt 

(Suid-Afrikaanse 
Erfenishulpbronagentskap) 

17 Augustus 
2020 

Aangesien die beoogde ontwikkeling ’n OM-
aansoekproses ingevolge die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998 (NEMA) 
en die Regulasies op Omgewings-
impakevaluerings (OIE-regulasies) soos gewysig 
ondergaan, dit is die ontwikkelaar se plig om 
toe te sien dat ’n Erfenisimpakevaluering (EIE) 
volgens Artikel 38(3) en 38(8) van die Nasionale 

HCAC het ’n erfenisimpakevaluering onderneem. Error! Reference 
source not found. 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

Wet op Erfenishulpbronne, Wet 25 van 1999 
(NHRA) gedoen word, soos vereis deur Artikel 
24(4)b(iii) van NEMA. Dit moet ’n argeologiese 
en paleontologiese komponent en enige ander 
toepaslike erfeniskomponente insluit. Die EIE 
moet as deel van die OM-aansoek ingevolge 
NEMA en die NEMA OIE-regulasies gedoen 
word. 

 

SAHRA versoek dat ’n evaluering van die 
impakte op erfenishulpbronne wat voldoen aan 
Artikel 38(3) van die NHRA soos vereis word 
deur Artikel 38(8) van die NHRA en Artikel 
24(4)b(iii) van NEMA as deel van die OM-proses 
gedoen word. Die evaluering moet ’n 
evaluering van die impak op argeologiese en 
paleontologiese hulpbronne insluit. Die 
evaluering van argeologiese hulpbronne moet 
deur ’n gekwalifiseerde argeoloog gedoen word 
en die verslag moet voldoen aan SAHRA se 
2007 Minimumstandaarde: Argeologiese en 
Paleontologiese Komponente van 
Impakevalueringsverslae (sien www.asapa.co.za 
of www.aphp.org.za vir ’n lys van 
gekwalifiseerde argeoloë). Die beoogde 
ontwikkeling is geleë in ’n gebied van matige 
tot hoë paleontologiese sensitiwiteit volgens 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

die SAHRIS se PalaeoSensitiwiteitskaart. 
Gevolglik moet ’n kantoorgebonde 
Paleontologiese Impakevaluering (PIE) deur ’n 
gekwalifiseerde paleontoloog onderneem 
word. Die verslag moet voldoen aan die 2012 
Minimumstandaarde: Paleontologiese 
komponente van Erfenisimpakevaluerings (sien 
https://www.palaeosa.org/heritage-
practitioners.html vir ’n lys van gekwalifiseerde 
paleontoloë). 

Enige ander erfenishulpbronne, soos omskryf in 
Artikel 3 van die NHRA, wat dalk geraak kan 
word, soos geboude strukture ouer as 60 jaar, 
terreine van kultuurbelang wat verband hou 
met oorleweringsgeskiedenis, begraafplase en 
grafte, grafte van slagoffers van konflik en 
kultuurlandskappe of besienswaardighede, 
moet ook geëvalueer word. 

Verdere kommentaar sal ná ontvangs van 
NEMA se OE-dokumente, met insluiting van 
bylaes, uitgereik word. 

Gabaitumele Mantwa 

(Mvelaphande Trading) 

19 Augustus 
2020 

Ons kliënt (Openserve) se infrastruktuur word 
deur hierdie voorstel geaffekteer en die roete is 
so akkuraat moontlik op die meegaande skets 
in PIENK gemerk. Ons het ons bes gedoen om te 
verseker dat ons ons roete so akkuraat 
moontlik aandui en sou u enige van ons kabels 

Ons neem kennis. Openserve se infrastruktuur langs 
die projek se voetspoor sal tydens projekbeplanning en 
uitvoering in ag geneem word.  

Afdeling 9.6.13 en 
Bylae C 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

ontdek wat nie op die skets is nie, moet u 
asseblief stop en ons onmiddellik kontak om ’n 
terreinvergadering te reël. Sou ons kabels deur 
’n derdeparty oopgegrawe en beskadig/gesteel 
word, sal die skade vir die kliënt se rekening 
herstel word. Maak asseblief gebruik van 
voorlopergate sodat ons infrastruktuur nie 
beskadig sal word nie. Gevolglik sal enige skade 
wat tydens konstruksiewerk plaasgevind het, vir 
die kliënt se rekening herstel word. 

Met voltooiing van hierdie projek moet u 
asseblief sertifiseer dat daar aan alle vereistes 
voldoen is wat in hierdie skrywe uiteengesit is. 
Neem asseblief kennis dat, sou enige van ons 
kliënt (Openserve) se infrastruktuur as gevolg 
van u bedrywighede verskuif of verander moet 
word, die koste vir sodanige veranderings of 
verskuiwing ingevolge Artikel 25 van die Wet op 
Elektroniese Kommunikasie, vir u rekening sal 
wees. Tree 2 (twee) weke vóór die aanvang van 
beoogde werk in verbinding met mnr. Vivian 
Groenewald op telefoonnommer 
054 338 6501/081 362 6738. Dit is belangrik dat 
alle dienste ter plaatse aangedui word voordat 
konstruksie ’n aanvang neem. 

Goedkeuring van die beoogde roete is geldig vir 
ses maande. As konstruksie nog nie in hierdie 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

tydperk ’n aanvang geneem het nie, moet die 
lêer weer voorgelê word vir goedkeuring. Enige 
veranderinge/afwykings van die oorspronklike 
beplanning tydens of vóór konstruksie, moet 
onmiddellik aan hierdie kantoor 
gekommunikeer word. Stel hierdie kantoor 
asseblief in kennis en stuur ’n bouplan binne 30 
dae ná voltooiing van konstruksie aan. Tree 2 
(twee) weke vóór die aanvang van beoogde 
werk in verbinding met mnr. Vivian Groenewald 
op telefoonnommer 054 338 6501/081 
362 6738. Dit is belangrik dat alle dienste ter 
plaatse aangedui word voordat konstruksie ’n 
aanvang neem. 

Gabaitumele Mantwa 

(Mvelaphande Trading) 

19 Augustus 
2020 

Ons erken ontvangs van u aansoek. Ons 
verwysing: WI0119-20 vir verdere navrae. 

Ons neem kennis. Dankie vir die erkenningsbrief.  Bylae C 

Montshusi Tshekedi 

(Kudumane Manganese 
Resources) 

20 Augustus 
2020 

Registreer asseblief vir Tshekedi "Montshusi & 
Tshifiwa Nemakhavhani” van KMR as ’n B&GP. 

 

Ons neem kennis. U is op die projek se databasis gelaai. Bylae C 

Aaron Magonono 8 September 
2020 

Sluit my asseblief in by die vergadering. (SLR 
het webinars gereël om die 
Bestekopnameverslag se bevindinge voor te 
hou.) 

Ons neem kennis. ’n Uitnodiging vir die vergadering is 
aan die belanghebber gestuur. 

Bylae C 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

Tshifhiwa Nemakhavhani 7 September 
2020 

Ek sal bywoon. (SLR se webinar wat gereël is 
om die Bestekopnameverslag se bevindinge 
voor te hou.)  

Ons neem kennis. ’n Uitnodiging vir die vergadering is 
aan die belanghebber gestuur. 

Bylae C 

Natasha Higgit 

(Suid-Afrikaanse 
Erfenishulpbronagentskap) 

18 September 
2020 

’n Konsep Bestekopnameverslag (KBOv) is 
ingevolge die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur, 1998 (NEMA) en die OIE-
regulasies van 2014 onderneem vir aktiwiteite 
wat aanleiding gee tot die Wet op die 
Ontwikkeling van Minerale en Petroleum 
Hulpbronne, 2002 (MPRDA) (soos gewysig). Die 
beoogde wysigings sluit in die uitbreiding van 
die grondverskuiwingstoerusting-werkswinkel, 
die ontwikkeling van harde parkeergebiede, die 
uitbreiding van padvragmotors se opstelgebied, 
die ontwikkeling van Barlows Store, die 
uitbreiding van die groef en die vestiging van 
vier Afvalkliphope. 

Die KBV notas oor die erfenisverslae op 
kantoorvlak word gedoen (sien bladsy 9-4 van 
die KBV) en sal tydens die OIE-fase van die 
aansoek ingedien word.  

SAHRA neem kennis van die hangende 
erfenisverslae. Verdere kommentaar sal met 
ontvangs van die erfenisverslae en NEMA se 
OIE-dokumente, met insluiting van bylaes, 
uitgereik word. 

Ons neem kennis. Die Konsep 
Omgewingsimpakevalueringsverslag, met insluiting van 
die Erfenisimpakevaluering, sal by SAHRA ingedien 
word vir kommentaar.  

Bylae C 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

As u enige verdere navrae het, moet u asseblief 
met die toegewese amptenaar in verbinding 
tree en die saaknommer wat hierbo in die 
briefhoof verskyn, gebruik. 

Sharon Clark 

(South32) 

8 September 
2020 

Let asseblief daarop dat ek die 10h00-sessie op 
17 September 2020 wil bywoon. 

Ons neem kennis. ’n Uitnodiging vir die vergadering is 
aan die belanghebber gestuur. 

Bylae C 

Kommentaar wat uit die Hersiene Bestekopnameverslag ontvang is 

Ga van der Westhuizen 

(John Taolo Gaetsewe 
Distriksmunisipaliteit) 

29 April 2021 Dankie vir u e-pos. Let asseblief op die 
volgende: 

Die Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit moet 
in kennis gestel word, aangesien hulle 
verantwoordelik is vir die bestuur van 
grondgebruik in daardie gebied. Mev. Mulaudzi 
van Joe Morolong is ingesluit by hierdie 
antwoord. 

Kennis word geneem van die magtigings 
waarvan u praat. So ver my kennis egter strek 
(en ek praat onder korreksie) het UMK nie ’n 
aansoek om grondontwikkeling ingedien nie. As 
dit wel die geval is, moet ’n aansoek om 
grondontwikkeling ingevolge SPLUMA en die 
Joe Morolong SPLUMA-verordening by Joe 

Ons neem kennis. ’n Aansoek om grondontwikkeling 
ingevolge SPLUMA en die Joe Morolong SPLUMA-
verordening sal by die Joe Morolong Plaaslike 
Munisipaliteit ingedien word vir oorweging.  

Bylae C 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

Morolong ingedien word vir oorweging deur die 
Distrik se Munisipale Beplanningstribunaal. 

Daar moet aan alle beplanningswetgewing 
voldoen word. 

Ek vertrou dat u die bogenoemde in orde sal 
vind. 

Mantwa Gabaitumele 

(Mvelaphande Trading) 

4 Mei 2021 Met verwysing na u bogenoemde aansoek, 
bevestig ek hiermee dat die beoogde 
werkinstallasie deur ons kliënt (Openserve) 
ingevolge Artikel 22 van die Wet op 
Elektroniese Kommunikasie, Wet 36 van 2005, 
soos gewysig, goedgekeur is. Ons kliënt 
(Openserve) se infrastruktuur word deur 
hierdie voorstel geraak en die roete is so 
akkuraat moontlik op die meegaande skets in 
PIENK gemerk. Ons het ons bes gedoen om te 
verseker dat ons ons roete so akkuraat 
moontlik aandui en sou u enige van ons kabels 
ontdek wat nie op die skets is nie, moet u 
asseblief stop en ons onmiddellik kontak om ’n 
terreinvergadering te reël. Sou ons kabels deur 
’n derdeparty oopgegrawe en beskadig/ 
gesteel word, sal die skade vir die kliënt se 
rekening herstel word. Maak asseblief gebruik 
van voorlopergate sodat ons infrastruktuur nie 
beskadig sal word nie. Gevolglik sal enige skade 
wat tydens konstruksiewerk plaasgevind het, vir 

Ons neem kennis. Openserve se infrastruktuur langs 
die projek se voetspoor sal tydens projekbeplanning en 
uitvoering in ag geneem word.  

Afdeling 9.6.13 en 
Bylae C 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 

Kwessies geopper Antwoord is deur SLR voorsien, tensy anders tussen 
hakies aangedui  

Afdeling- en 
paragraafverwysing 
in hierdie verslag 
waar die kwessies/ 
kommentaar en of 
antwoorde 
opgeneem is 

die kliënt se rekening herstel word. 

Met voltooiing van hierdie projek moet u 
asseblief sertifiseer dat daar aan alle vereistes 
voldoen is wat in hierdie skrywe uiteengesit is. 
Neem asseblief kennis dat, sou enige van ons 
kliënt (Openserve) se infrastruktuur as gevolg 
van u bedrywighede verskuif of verander moet 
word, die koste vir sodanige veranderings of 
verskuiwing ingevolge Artikel 25 van die Wet op 
Elektroniese Kommunikasie, vir u rekening sal 
wees. 

Mnr. Vivian Groenewald moet 2 (twee) weke 
vóór die aanvang van beoogde werk op 
telefoonnommer 054 338 6501/081 362 6738 
gekontak word. Dit is belangrik dat alle dienste 
ter plaatse aangedui word voordat konstruksie 
’n aanvang neem. Goedkeuring van die 
beoogde roete is geldig vir ses maande. As 
konstruksie nog nie in hierdie tydperk ’n 
aanvang geneem het nie, moet die lêer weer 
voorgelê word vir goedkeuring. Enige 
veranderinge/afwykings van die oorspronklike 
beplanning tydens of vóór konstruksie, moet 
onmiddellik aan hierdie kantoor 
gekommunikeer word. Stel hierdie kantoor 
asseblief in kennis en stuur ’n bouplan binne 30 
dae ná voltooiing van konstruksie aan. Mnr. 
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Belangstellende en 
Geaffekteerde Party 

Datum waarop 
kommentaar 
ontvang is 
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Vivian Groenewald moet 2 (twee) weke vóór 
die aanvang van beoogde werk op 
telefoonnommer 054 338 6501/081 362 6738 
gekontak word. Dit is belangrik dat alle dienste 
ter plaatse aangedui word voordat konstruksie 
’n aanvang neem. 

Ryan Oliver 

(Departement van 
Landbou, 
Grondhervorming en 
Landelike Ontwikkeling: 
Grondeisekommissie)  

6 Mei 2021 U e-pos wat op 29/04/21 ontvang is, verwys. 

Ons bevestig dat tot en met die datum van 
hierdie skrywe, geen grondeise op ons 
databasis met betrekking tot die eiendomme 
verskyn nie. Dit sluit die databasis vir eise in 
wat teen 31 Desember 1998 ingedien is, asook 
dié wat tussen 1 Julie 2014 en 27 Julie 2016 
ingevolge die Wysigingswet op die Herstel van 
Grondregte, 2014, ingedien is. Hoewel die 
Kommissie redelike sorg aan die dag lê om die 
akkuraatheid van die inligting wat dit verskaf, te 
verseker, is daar verskeie faktore wat buite die 
beheer van die Kommissie val, veral met 
betrekking tot eise wat ingedien is, maar nog 
nie in die Staatskoerant geplaas is nie, 
byvoorbeeld: 

1. Sommige eisers het verwys na eiendomme 
waar hulle beweer dat hulle van grondregte 
onteien is, deur historiese eiendoms-
beskrywings te gebruik wat dalk nie strook met 

Ons neem kennis. Dankie vir u bevestiging. Bylae C 
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die huidige eiendom se beskrywing nie; en 

2. Sommige eisers het die geografiese 
beskrywings van die grond voorsien waarop 
hulle aanspraak maak, sonder om die spesifieke 
eiendom se werklike beskrywing te vermeld 
waaroor hulle onteiening van grondregte 
beweer. 

Die Kommissie aanvaar gevolglik hoegenaamd 
geen aanspreeklikheid as daar deur die proses 
van verdere ondersoek van eise gevind word 
dat daar weliswaar ’n grondeis ten opsigte van 
die bogenoemde eiendom is nie. As u bewus is 
van enige verandering in die beskrywing van die 
bogenoemde eiendom ná 19 Junie 1913, moet 
u ons asseblief van sodanige beskrywing 
voorsien sodat ons ’n verdere soek kan doen. 

Alex Mooya  

(South32) 

 

14 Mei 2021 U e-pos met betrekking tot die onderwerp 
verwys. Aangeheg is ons registrasie as ’n B&GP 
oor die onderwerp. Die belangrikste punte wat 
ons op die Agtergrondinligting- en Beknopte 
Oorsigdokumente opgetel het wat ingedien is, 
is soos volg: In die onderwerpdokumente van 
die UMK-mynbougebied se planne, dek dit die 
Restant van die plaas Middelplaats 332 en 
Gedeelte 4 van die plaas Middelplaats 332. 
Hierdie twee eiendomme (of gedeeltes 
daarvan) vorm ons Middelplaats Mynreggebied, 

Die Restant (RE) van die plaas Middelplaats 332 vorm 
nie deel van die UMK-mynreggrens nie. Die 
projekspesifieke kaarte is in hierdie verband bygewerk. 

Afdeling Error! 
Reference source 
not found. 
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gevolglik moet dit nie as deel van die UMK-
mynreggebied weergegee word nie. Die 
Middelplaats Mynreggebied is vir u gerieflike 
verwysing aangeheg. 

Bevestig asseblief die besonderhede (indien 
enige) van die UMK-infrastruktuur wat geleë is 
op die Restant van Middelplaats 332 en 
Gedeelte 4 van die plaas Middelplaats 332. 

Die beoogde projekaktiwiteite sal geleë wees op die 
plaas Botha 313, die Restant van die plaas Smartt 314, 
en Gedeelte 1 en die Restant van plaas Rissik 330. Daar 
is geen infrastruktuur wat op die Restant van die plaas 
Middelplaats 332 en Gedeelte 4 van die plaas 
Middelplaats 332 geleë sal wees nie. 

Bylae C 

Bevestig ook asseblief of ’n gedeelte van 
Gedeelte 4 van die plaas Middelplaats 332 nie 
in die UMK-mynreggebied val nie. Indien wel, 
moet dit ook in u Agtergrondinligting en 
Beknopte Oorsigdokumente weergegee word. 

Volgens die DMHE se Aanvaardingsbrief van Mynregte 
en die Goedgekeurde Mynwerkprogram, vorm 
Gedeelte 4 van die plaas Middelplaats 332 deel van die 
UMK-mynbouregte. 

 

Ter wille van maklike verwysing is slegs die tersaaklike 
plaasgedeeltes binne die UMK-mynreggebied wat deur 
die beoogde projekaktiwiteite geraak sal word, 
ingesluit in die Agtergrondinligtingsdokument sowel as 
in die Beknopte Oorsig.  

Bylae C 

Gert Theart 

(Privaat) 

17 Mei 2021 Kan ek asseblief by die 18:00-webinaar 
inskakel? 

Ons neem kennis. ’n Uitnodiging vir die vergadering is 
aan die belanghebber gestuur.  

Nie van toepassing 
nie 
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Die UMK-wysiging sal nie enige direkte 
uitwerking op my boerdery hê nie. U kan my uit 
die webinar verwyder. Jammer vir die ongerief. 

Ons neem kennis. Die belanghebber is uit die webinar 
verwyder.  

 


