
 

OORSIG VAN PROJEK 

Red Cap Energy (Pty) Ltd (‘Red Cap’) beoog om vier (4) 
windplaasfasiliteite (saam die Hooglandprojek genoem) en die 
gepaardgaande netwerkverbindings te ontwikkel, tussen 
Loxton en Beaufort-Wes in die provinsies Noord-Kaap en Wes-
Kaap. Red Cap het SLR Consulting (Suid-Afrika) (Pty) Ltd as die 
Onafhanklike Omgewingsassesseringspraktisyn (OAP) 
aangestel om die vereiste aansoekprosesse te hanteer. 

DOEL VAN HIERDIE DOKUMENT 

Die doel van hierdie Agtergrondinligtingsdokument (AID) is:  

• om ’n hoëvlakbeskrywing van die voorgestelde projek te gee; 

• om die aansoekprosesse wat gevolg moet word, te beskryf; 

• om ’n oorsig te gee van die vernaamste omgewingsimpakte; en  

• om te beskryf hoe u aan die proses kan deelneem. 

VEREISTE MAGTIGINGS 

Ingevolge die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (NEMA, 
Wet No. 107 van 1998, soos gewysig) en die 2014 
Omgewingsimpakassessering (OIA)-regulasies (soos gewysig) 
moet ’n Omvang- en Omgewingsimpakverslag (O&OIV)-proses 
gevolg word vir die Noordelike Groep-windplase, en ’n Basiese 
Assessering (BA)-proses sal vir die Suidelike Groep-windplase 
gevolg word. BA-prosesse sal gevolg word vir onderskeidelik 
die Noordelike Netwerkverbinding en die Suidelike 
Netwerkverbinding. Die formele aansoeke sal in verskillende 
stadiums aan die Departement van Bosbou, Visserye en die 
Omgewing (DBVO) voorgelê word. ’n Gesamentlike proses van 
openbare deelname (POD) word egter vir alle aansoeke 
gevolg. 

PROJEKBESKRYWING 

Hoogland 1-windplaas en Hoogland 2-windplaas is geleë in die 
noorde nader aan Loxton en vorm die Noordelike Groep-
windplase wat ’n netwerkverbinding sal deel, die Hoogland 
Noordelike Netwerkverbinding genoem. Hoogland 3-
windplaas en Hoogland 4-windplaas is nader aan Beaufort-
Wes geleë en behels die Suidelike Groep wat insgelyks ’n 

afsonderlike netwerkverbinding sal deel, die Hoogland 
Suidelike Netwerkverbinding genoem. Die twee 
netwerkverbindings is elk in die vorm van 132 kV bogrondse 
kraglyne en sal die Hoogland-windplase verbind met die 
Nuweveld-kollektorsubstasie op Red Cap se aangrensende 
Nuweveld-windplaasprojek.  

Die Projek sal die volgende insluit: 

• Turbines: Tot 60 turbines per windplaas, met gepaardgaande 

geplaveide areas en tydelike bergingsgebiede (turbines is tot 150 
m bo die grond tot by die naaf (die deel waar die lemme 
aangeheg word) met drie lemme van tot 97.5 m lank elk). 

• Substasie en skakelstasie: Substasie en skakelstasie op die 
terrein, elk geleë in ’n werf van 150 m x 75 m. 

• Beheerkamer, kantore, pakkamers, werkwinkels en 
bergingsgebiede: in die substasie se werf. 

• Battery-energiebergingstelsel (BEBS): wat naby die substasie 

geplaas kan word. 

• Paaie: Permanente gruispaaie 6 m breed vir toegang na die 

windplaas en na elke turbine en die substasie. 

• Kabels: Ondergrondse kabels wat die turbines met mekaar en 
met die substasie verbind, met beperkte bogrondse kraglyne net 
oor moeilike terrein, bv steil hellings of dreineringslyne. 

• Netwerkverbindings: Elke windplaasgroep (Noord en Suid) sal 

’n ~40 km 132 kV bogrondse kraglyn moet kry om die windplase 
met die Nuweveld-kollektorsubstasie op Red Cap se 
aangrensende Nuweveld-windplaasprojek te verbind. 

Figuur 1 toon die vernaamste komponente van die projek en 
geassosieerde infrastruktuur en hoe die ses (6) projekte met mekaar 
verbind word. 

 

LIGGING 

’n Kaart van die Projek verskyn op die laaste bladsy van hierdie 
pamflet.  

Die Hooglandprojek lê gedeeltelik binne die Beaufort-Wes 
Hernubare-energieontwikkelingsone (HEOS). ’n HEOS is ’n 
geografiese gebied waar windkrag- en fotovoltaïese 
sonkragontwikkeling kan plaasvind in gekonsentreerde sones 
wat geïdentifiseer is as belangrik vir die uitbreiding van Suid-
Afrika se energiemengsel. Projekte in die HEOS vereis ’n 
Basiese Assesseringsproses, en projekte buite die HEOS vereis 
’n Omvang- en OIA-proses.  

FIGUUR 1 

Elke windplaas 
sal tot 60 
turbines hê wat 
elk ‘n maksimum 
van 420 MW sal 
opwek. 
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BENADERING EN PROSES 

Algemene filosofie 

Red Cap probeer proaktief om die beste praktiese 
omgewingsopsie moontlik vir die Hooglandprojek te 
identifiseer. Hierdie benadering is in ooreenstemming met die 
NEMA-beginsels vir volhoubare ontwikkeling deur die 
aanvaarding van die versagtingshiërargie soos uiteengesit in 
artikel 2 van NEMA en in Figuur 2 getoon. Met die toepassing 
van hierdie hiërargie was “vermyding” van 
omgewingsimpakte die basis vir die benadering.  

 

Siftingsfase  

Die gedetailleerde siftingsproses vir die Hooglandprojek berus 
op identifisering en kartering van verbode gedeeltes van die 
terrein ten einde alle omgewingskundig, sosio-ekonomies en 
tegnies sensitiewe areas te vermy, met inagneming ook van 
impakte van sowel turbines as ander infrastruktuur (interne 
bogrondse kraglyne, paaie, ondergrondse kabels en geboue).  

Op hierdie wyse kon alle geskikte areas vir die plasing van 
turbines en gepaardgaande infrastruktuur binne die terrein 
geïdentifiseer word. Hierdie uitlegte is die grondslag vir die 
windplase wat verder vir omgewingsassessering gebruik sal 
word.  

Projekprosesse 

Twee verskillende tipes omgewingsaansoeke en 
verbandhoudende handelinge kan verwag word tydens die 

omgewingspermitproses vir die verskillende komponente van 
die projek. 
 

Omvang- en OIA-prosesse vir Hoogland Noordelike Groep 
(Hoogland 1- en Hoogland 2-windplaas) 

 

Omvangsverslag: ’n Omvangsverslag bied ’n bondige 
beskrywing van die basislynomgewing voordat enige 
assessering van die potensiële impakte gedoen word. 
Spesialiste sal insette vir hierdie beskrywings lewer. Areas 
waar verdere ondersoek vereis word, word geïdentifiseer en 
’n voorstel vir die pad vorentoe vir die OIA-fase word 
opgestel. 
 

Omgewingsimpakverslag (OIV): ’n OIV bou voort op die 
Omvangsverslag en assesseer die impakte van die 
voorgestelde ontwikkeling op die omringende omgewing. 
Hierdie proses sluit in ’n evaluering van alternatiewe vir die 
projek en doen versagtingsmaatreëls aan die hand om 
negatiewe impakte te verminder en positiewe impakte te 
vermeerder. 
 

Basiese Assessering (BA)-proses vir Hoogland Suidelike 
Groep (Hoogland 3- en Hoogland 4-windplaas); Hoogland 
Noordelike Netwerkverbinding en Hoogland Suidelike 
Netwerkverbinding: 

 

Basiese Assesseringsverslag (BAV): ’n BAV bestaan uit ’n 
beskrywing van die basislynomgewing met ’n gestroomlynde 
impakassesseringsproses wat gebruik word om potensiële 
negatiewe en positiewe gevolge van ’n voorgestelde projek 
te identifiseer en versagtingsmaatreëls aan te beveel. 
 

Let op: Die Konsep-Omvangsverslag vir die Noordelike 
Windplaasgroep sal in Maart 2022 vir kommentaar beskikbaar 
wees, saam met die drie BA-vooraansoekverslae vir die 
Suidelike Windplaasgroep, en die Noordelike en Suidelike 
Netwerkverbindings. Die BA-vooraansoekverslae bied ’n 
ekstra ronde kommentaar vir hierdie drie BA-prosesse voordat 
die amptelike proses teen Augustus 2022 begin. 

Figuur 3 toon hoe die proses vir elke komponent sal verloop en 
watter verslae vir kommentaar deur die publiek beskikbaar sal wees. 

 

 

BELANGRIKE KWESSIES EN IMPAKTE 

Daar is verskeie omgewingskundige en maatskaplike impakte 
en voordele wat verband hou met die konstruksie, bedryf en 
uitdiensstelling van ’n windplaas en gepaardgaande kraglyn. 
Dit sluit die volgende in: 

• Impakte op terrestriële en akwatiese ekologie 

• Impakte op voëls en vlermuise en ander diersoorte 

• Skadu- en geraasimpakte 

• Impakte op die landskap 

• Impakte op kultuurerfenis 

• Veranderinge in grondgebruik  

• Verkeersimpakte  

• Maatskaplike impakte tydens konstruksie en bedryf. 
 
’n Kort opsomming van die algemene impakte wat die 
voorgestelde windplase sal hê soos deur spesialiste bepaal, 
verskyn in die volgende tabel: 

 

FIGUUR 2 

FIGUUR 3 



 

Dissipline Spesialismaatskappy Opsomming van 
algemene 
aanvanklike 
bevindings 

Landbou Johann Lanz Consulting Onbeduidend 

Akwatiese ekologie EnviroSci (Pty) Ltd Laag Negatief 

Terrestriële ekologie 3Foxes Biodiversity 
Solutions 

Medium - Laag 
Negatief 

Reptiele en amfibieë Sungazer Faunal 
Surveys 

Medium - Laag 
Negatief 

Klimaatverandering Promethium Carbon  Baie Hoog Positief 

Geotegnies  R.A. Bradshaw & 
Associates cc 

Medium - Laag 
Negatief 

Voëls Wildskies Medium - Laag 
Negatief 

Vlermuise Animalia Consultants Medium - Laag 
Negatief 

Argeologie  ASHA Consulting Medium - Laag 
Negatief 

Paleontologie Natura Viva Laag Negatief 

Geraas Enviro-Acoustic 
Research 

Laag Negatief 

Skaduflikker Arcus Laag Negatief 

Sosio-ekonomies/ 
toerisme 

Independent Economic 
Researchers 

Medium - Hoog 
Positief 

Verkeer Athol Schwartz Medium - Laag 
Negatief 

Visueel Bernard Oberholzer 
Landscape Architects 
(BOLA) en qARC 

Medium - Laag 
Negatief 

Geohidrologiese Dale Barrow - GEOSS Medium - Laag 
Negatief 

OPSOMMING VAN KUMULATIEWE IMPAK 

Daar kan kumulatiewe impakte wees as dieselfde hulpbron 
deur verskeie aktiwiteite geraak word. Dit is dus belangrik om 
ander soortgelyke aktiwiteite wat in die gebied beplan word, 
in gedagte te hou. 

Die voorgestelde aangrensende Nuweveld-windplase is tans 
die enigste ander goedgekeurde hernubare-energie-OB-
aansoeke binne 30 km van die projek. Vir die kumulatiewe 
impak wat geëvalueer word, sal die kollektiewe impak van die 
aansoeke vir die vier Hoogland-windplase en 

Netwerkverbinding dus saam met die aansoeke vir die drie 
Nuweveld-windplase en Netwerkverbinding in aanmerking 
geneem word. Die vernaamste kumulatiewe impakte wat tot 
dusver geïdentifiseer is, sluit in:  

Dissipline Spesialismaatskappy Opsomming van 
Kumulatiewe 
Bevindings 

Akwatiese ekologie EnviroSci (Pty) Ltd Laag – Baie laag 
Negatief 

Terrestriële 
ekologie 

3Foxes Biodiversity 
Solutions 

Laag Negatief 

Klimaatverandering Promethium Carbon  Baie Hoog Positief 

Voëls Wildskies Medium - Laag 
Negatief 

Vlermuise Animalia Consultants Medium - Laag 
Negatief 

Argeologie en 
Paleontologie  

ASHA Consulting Medium - Laag 
Negatief 

Sosio-ekonomies/ 
toerisme 

Independent Economic 
Researchers 

Hoog Positief en 
Medium Negatief 

Verkeer Athol Schwartz Medium Negatief 

Visueel Bernard Oberholzer 
Landscape Architects 
(BOLA) en qARC 

Medium - Hoog 
Negatief 

DIE PAD VORENTOE 

Die volledige bevindings van die spesialisverslae en die 
Konsep-Omvangsverslag en BA-vooraansoekverslae sal 
gedurende die Openbare Deelname-fase later in Maart 2022 
beskikbaar wees by: 

• Loxton Openbare Biblioteek (Margaretha 
Prinsloostraat) 

• Beaufort-Wes Openbare Biblioteek (Kerkstraat 15) 

• Die Klein Karoo Agriwinkel (Donkinstraat 80) 

• Die SLR-webwerf: 
https://www.slrconsulting.com/en/public-
documents 
https://slrpublicdocs.datafree.co/en/public-
documents  

Kennisgewings sal later in Maart 2022 uitgestuur word om 
die publiek in te lig oor die beskikbaarheid van die verslag. 
Registreer asb as ’n B&GP om ingelig te bly. 

 

 

 

 

 

KONTAK ONS 

Vir verdere inligting en om as ’n B&GP te registreer, skakel asb 
skriftelik met mev Liandra Scott-Shaw van SLR Consulting 
(kontakbesonderhede hieronder), saam met u volledige 
kontakbesonderhede en moontlike kommentaar of kwellings.  

U regte: U kan SLR versoek om u te voorsien van name van die 
gemagtigde partye en besonderhede van u persoonlike 
inligting wat in die B&GP-databasis gehou word. U kan te 
eniger tyd beswaar maak teen die prosessering daarvan, of 
versoek dat dit reggestel, geskrap of vernietig word, deur per 
e-pos of skriftelik by die adres hierbo met SLR te skakel. U 
verstaan egter dat SLR (en enige gemagtigde partye) dit 
moontlik nie sal kan skrap of vernietig nie om wetlike redes of 
openbare beleidsredes. SLR sal die redes aan u verstrek. U kan 
’n klag by die Inligtingsreguleerder aanhangig maak by: 
https://justice.gov.za/inforeg/ .  

Skakel na SLR se Privaatheidsbeleid:  
https://cdn.slrconsulting.com/uploads/2020-08/SLR-Privacy-
Notice.pdf  

 

 

 

SLR Consulting (South Africa) (Pty) Ltd 
Aandag: Mev Liandra Scott-Shaw 
Posadres: Posbus 1596, Cramerview, 2060* 
Fisiese adres: 5de Vloer, Campgroundweg 178, Nuweland, 
Kaapstad, 7700. Tel: (011) 467 0945. Sel: 0736587955 
E-pos: hoogland@slrconsulting.com 
*Nota: As u pos gebruik, skakel asb ook telefonies met SLR om 

ons van u voorlegging te laat weet. 
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