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Hoogland Suidelike Windplaasgroep se 
Nie-tegniese Opsomming 

1. INLEIDING 

Red Cap Energy (Edms.) Bpk. (‘Red Cap’) beoog om vier Windplaasfasiliteite en die gepaardgaande netwerkverbindings (saam 

bekend as die Hoogland-projek) te ontwikkel in ’n gebied tussen Loxton en Beaufort-Wes in die Noord- en Wes-

Kaapprovinsies. Hoogland 1 en 2 is na die noorde toe geleë en vorm die Noordelike Groep Windplase wat ’n 

netwerkverbinding, naamlik die Hoogland Noordelike Netwerkverbinding, sal deel. Hoogland 3 en 4 is na die suide toe geleë 

en vorm die Suidelike Groep Windplase wat eweneens ’n aparte netwerkverbinding, naamlik die Hoogland Suidelike 

Netwerkverbinding, sal deel. Die twee Netwerkverbindings is elk in die vorm van 132 kV oorhoofse kraglyne en sal die 

Hoogland Windplase met die Nuweveld Kollektorsubstasie op Red Cap se aangrensende Nuweveld Windplaasprojek verbind. 

Daar word beoog dat hierdie projekte in ’n komende rondte van die Verkrygingsprogram vir Hernubare Energie deur 

Onafhanklike Kragprodusente (“REIPPPP”) te bie. 

 

Ingevolge die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998, soos gewysig) (NEMA) se Regulasies op 

Omgewingsimpakassessering (OIA -regulasies) van 4 Desember 2014 (Staatskennisgewing R982, R983, R984 en R985, soos 

gewysig), kan verskeie aspekte van die beoogde ontwikkeling ’n impak op die omgewing hê en word as gelyste aktiwiteite 

geag. Hierdie aktiwiteite verg magtiging deur die Nasionale Bevoegde Owerheid (BO), synde die Departement van Bosbou 

Visserye en die Omgewing (DBVO), vóór die aanvang daarvan. 

 

Red Cap het SLR Consulting (South Africa) (Edms.) Bpk. aangestel as die Onafhanklike Omgewingsevalueringspraktisyn (OEP) 

om die vereiste Omvang- en OIA (O-&OIA-) en Basiese Evalueringsproses (BE-proses) vir die beoogde Hoogland Windplaas- 

en Netwerkverbindingsprojekte ingevolge die OIE-regulasie, 2014 (soos gewysig), wat kragtens die Nasionale Wet op 

Omgewingsbestuur, 1998 (Wet 107 van 1998) (NEMA) afgekondig is, te onderneem. Die Suidelike Windplaasgroep is in die 

Beaufort-Wes Hernubare Kragontwikkelingsone (REDZ) (Staatskennisgewing R786 van 2020) geleë, gevolglik sal dit 

onderhewig wees aan ’n bespoedigde BE-proses. Vóór die indiening van die BE-aansoekvorm by die DBVO en die aanvang 

van die formele BE-proses, onderneem Red Cap egter vrywillig ’n Voor-aansoekfase aangesien dit ’n meer robuuste proses 

voorstaan. 

 

Hierdie dokument is ’n Nie-tegniese Opsomming (NTO) vir die Voor-aansoekverslag vir die Hoogland 3 Windplaas en die 

Hoogland 4 Windplaas (die Suidelike Windplaasgroep). Selfs al is hierdie twee aparte aansoeke, sal hulle in dieselfde Voor-

aansoekverslag en NTO oorweeg word. Die doel van die NTO is om die inhoud van die Voor-aansoekverslag op te som en om 

die publiek te voorsien van ’n oorsig van die projek, die omgewingsevalueringsproses, die bevindinge van die studies tot 

dusver en die pad vorentoe.  

 

 
Figuur 1.1: Fotomontage van potensiële turbines in die landskap van die studiegebied (Bron: Lawson and Oberholzer, 
2022) 
 



 
 

 
Figuur 1.2: Streeksliggingskaart wat die ligging van die Hoogland Windplase en Netwerkverbindings uitbeeld 

 

2. PROJEKBESKRYWING 

Albei Windplase is sowat 40 km noord van Beaufort-Wes en sowat 45 km suid van Loxton wes van die R381 geleë. Die terrein 

van die Hoogland 3 Windplaas se middelpunt is by die volgende koördinate: 31° 58.524’S, 22° 5.816’E en beslaan ’n oppervlak 

van ongeveer 15 937 ha en die uitleg ondersteun 98 turbineliggings. Die terrein van die Hoogland 4 Windplaas se middelpunt 

is by die volgende koördinate: 31° 55.708’S, 22° 14.560’E en beslaan ’n oppervlak van ongeveer 18 609 ha en die uitleg 

ondersteun 74 turbineliggings. Die maksimum aantal turbines wat egter op elke Windplaas opgerig sal word, sou konstruksie 

voortgaan, sal nie meer as 60 turbines wees nie. 

2.1 PROJEKKOMPONENTE 
Elke Windplaas sal poog om  hoogstens tot 420 MW elektrisiteit op te wek. ’n Windplaas verg verskeie sleutelkomponente 

om die opwekking van elektrisiteit op ’n groot skaal moontlik te maak, met insluiting van (sien Figuur 2-1 en Figuur 2-2): 

• windturbines; 

• paaie; 

• ondergrondse kabels en oorhoofse mediumspanningkraglyne (hoogstens 33 kV); 

• ’n substasie (met insluiting van ’n operasionele- en instandhoudingsgebied vir beheer, bedryf, werkswinkel, 
stoorgeboue/-areas); en 

• ’n batterybergingsfasiliteit in die nabyheid van die substasie. 
 



 
 

 
Figuur 2-1: Uitleg van Hoogland 3 Windplaas (98 turbines)  

 

 
Figuur 2-2: Uitleg van Hoogland 4 Windplaas (74 turbines) 

 



 
 

Tydens konstruksie sal daar spesifieke konstruksie areas gevestig word met tydelike terreinkampe vir algemene berging en 

met gepaardgaande instandhoudings en bergingsgeboue/-areas, sowel as waghuisies en ’n betonaanleg. Individuele tydelike 

bergingsgebiede vir turbines, insluitende bergingsgebiede vir turbinelemme en hyskraanbalke, sal by elke turbine gevestig 

word. 

. 

2.1.1 Windturbines 
’n Windturbine is ’n draaitoestel wat die wind se energie benut. Die meganiese energie wat opgewek word, word omgesit in 

elektrisiteit. Turbines met ’n groter vermoë, wat in grootskaalse windplase vir die kommersiële produksie van elektrisiteit 

gebruik word, is normaalweg horisontale-as windturbines met drie lemme wat meganies in die wind gedraai is en deur 

rekenaarbeheerde motors beheer word, soos ook vir hierdie projek beoog word.  

 

Aangesien die presiese turbine-spesifikasies nie op hierdie stadium bekend is nie, word die volgende algemene windturbine-

tipe beoog: 

• Rotordeursnee: 100 m tot 195 m (50 m tot 97,5 m skroef/radius) 

• Naafhoogte: 80 m tot 150 m 

• Rotor se hoogste punt: 130 m tot 247,5 m (maksimum bepaal deur 150 m naaf + 97,5 m skroef = 247,5 m) 

• Rotor se laagste punt: minimum van 20 m (en nie laer nie).  
NetwerkverbindingDie elektrisiteit wat deur die turbines op elke Windplaas opgewek word, moet versamel, omgeskakel en 

dan na die nasionale kragnetwerk gevoer word. ’n 132 kV Kraglyn van die Hoogland Suidelike Groep se substasies af tot by 

die Nuweveld Kollektorsubstasie word beoog en heet die Hoogland Suidelike Netwerkverbinding. Dit is die onderwerp van ’n 

aparte aansoek aangesien dit aan Eskom, wat dit as deel van die nasionale kragnet sal besit en bestuur, oorhandig sal word 

sodra dit gebou is.  

2.2 PROJEKALTERNATIEWE 
Die BE-proses vereis dat alternatiewe geïdentifiseer en geëvalueer word om die mees omgewings- en sosiaal-

verantwoordelike ontwikkeling te verwesenlik. ’n Alternatief word omskryf as ’n moontlike aksie, in plaas van ’n ander aksie, 

wat aan dieselfde doel en behoefte sal voldoen.  

 

’n Gedetailleerde Siftingsfase en Iteratiewe Ontwerpbenadering was onderneem, wat die sifting en evaluering van 

omgewings- en sosiale beperkings vroeg in die projek se lewensiklus met die projek se tegniese komponente geïntegreer het. 

Dit word in meer besonderhede in die afdeling hieronder beskryf. Deur hierdie proses is die gunstigste omgewings- en sosio-

ekonomiese terreinuitleg dus vir evaluering in hierdie omgewingsevalueringsproses geïdentifiseer.  

 

Op hierdie grondslag sal al die Hoogland Windplase se voorkeuruitlegte teen die ‘”no-go” alternatief’ geëvalueer word. Die 

‘”no-go” alternatief’ is die opsie om die Projek nie te bou nie, waar die status quo van die huidige boerderybedrywighede op 

die terrein sal voortgaan.  

.  

2.3 SIFTINGS- EN ITERATIEWE ONTWERPSFASE 

2.3.1 Beweegrede 
’n Opsomming van die Siftingsfase en Iteratiewe Ontwerpsbenadering en hoe dit deel van die Omgewingsproses uitmaak, 

word in hierdie afdeling verskaf. Red Cap het proaktief gepoog om die bes-moontlike praktiese omgewingsopsie vir die 

geïdentifiseerde projekterrein deur middel van ’n strawwe, iteratiewe en multidissiplinêre proses te identifiseer, wat hom 

beroep het op die aansienlike hoeveelheid bestaande kennis en spesialiskundigheid wat die studiegebied betref. Hierdie 

benadering strook met die NEMA-beginsels wat volhoubare ontwikkeling voorstaan deur die aanvaarding van die 

versagtingshiërargie, soos uiteengesit in Afdeling 2 van NEMA en uitgebeeld in Figuur 2.2. Deur hierdie hiërargie van 

omgewingsimpakte toe te pas, is ‘vermyding’ gevolglik die grondslag vir die benadering tot die proses. 



 
 

 

Figuur 2.3: Versagtingshiërargie 

2.3.2 Proses  
Die gedetailleerde siftingsproses vir die Hoogland Windplase was spesifiek geskoei op identifikasie en kartering van die 

terrein se verbode “no-go” gebiede ten einde alle omgewings-, sosio-ekonomiese en tegnies-sensitiewe gebiede te vermy, 

en het impakte van beide die turbines en ander infrastruktuur (interne oorhoofse kraglyne, paaie en ondergrondse kabels en 

geboue) as aparte verbode lae oorweeg. Dit het meegebring dat alle geskikte gebiede vir turbineliggings en verwante 

infrastruktuur op die terrein geïdentifiseer word, wat dan geografies in vier aparte potensiële windplaasterreine en  

-uitlegte opgedeel sal word, waarvan twee die Noordelike Groep behels: Hoogland 1 Windplaas- en Hoogland 2 Windplaas-

projek en waarvan twee die Suidelike Groep behels: Hoogland 3 Windplaas- en Hoogland 4 Windplaasprojek. Hierdie uitlegte 

is die grondslag vir die Windplase waarmee vir omgewingsevaluering voortgegaan word. 

 

Deur die toepassing van omgewingsensitiwiteite en verwante verbode gebiede wat ’n ontwikkelaar vir ontwikkeling moet 

vermy, bring die siftingsevaluering mee dat die gunstigste alternatief vanuit ’n omgewingsoogpunt, in die vorm van ’n 

terreinuitleg van omgewingsvoorkeur, geïdentifiseer word. Dit kan ook die keuse van versagtingsmaatreëls in sekere gebiede 

toelig.  

 

Die tabel hieronder beklemtoon die iteratiewe benadering wat tot dusver gevolg is en die voorlopige en huidige turbine-

uitlegte word weergegee in Figuur 2.1: 

Tabel 2-1: Beskrywing van die primêre uitleg-iterasies en drywers van sleutelveranderinge 

DATUM AANTAL TURBINES OPMERKINGS 

NOORDELIKE 
GROEP 

SUIDELIKE 
GROEP 

TOTAAL 

Okt 
2020 

N.V.T. 493 Voorlopige uitleg op grond van die ontwikkelaar se geïdentifiseerde omgewings- 
en tegniese beperkings. Dit was geskoei op een aaneenlopende terrein. 
Weergegee in Figuur 2.1 hieronder (links). 

Jan 
2021 

N.V.T. 451 Uitleg bygewerk om neste uit te sluit wat in die Avifauna-siftingstudie, VERA-
modellering en EWT-data oor die Oewerkonyn geïdentifiseer is. Potensiaal vir vyf 
Windplase. 

Jan 
2021 

212 117 429 Terreingebied is aangepas om die groot sentrale korridor op grond van die 
Sakrivier sensitiwiteite te verwyder. Hierdie uitleg is aan spesialis gestuur met 
aanstelling. 

Feb 
2021 

150 117 367 Breëkoparendnes is in die noordwestelike gebied bevestig, gevolglik is die 
terreingebied aangepas om ’n aantal eiendomme en turbines uit die Noordelike 
Groep te verwyder.  

Sep 
2021 

176 172 348 Spesialiste se aanvanklike sifting vir die kartering van verbode gebiede om die 
voorlopige uitleg te verfyn. Dit het die ontdekking van ’n nuwe Breëkoparendnes 
in die Suidelike Groep ingesluit, wat ’n verbode 'no-go'buffer tot gevolg gehad 
het. Die tegniese span het ook baie moeite gedoen om die uitleg op grond van ’n 
groter vertroue in die lae te optimaliseer wat deur die spesialiste verskaf is. 
Insette rakende beperkings van grondeienaars en aangrensende grondeienaars 
af, is ook oorweeg.  
Weergegee in Figuur 2.4 hieronder (regs). 

 



 
 

  

Figuur 2.4: Voorlopige 493-turbine-uitleg, Okt. 2020 (links); Voor-aansoekfase 348-turbine-uitleg, Sep. 2021 (regs) 

3. BE-BENADERING 

Die doel van die BE is om die omgewings- en sosio-ekonomiese impakte van die beoogde projekaktiwiteite steselmatig te 

evalueer. Dit word onderneem ingevolge die vereistes van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) 

(NEMA), soos gewysig, en sy verwante OIA-regulasies (d.i. Staatskennisgewing R982, R983, R984 en R985, soos gewysig). 

Waar negatiewe impakte waarskynlik weens die projek sal voortspruit, kan maatreëls aanbeveel word om hierdie impakte 

te vermy of tot op ’n vlak te verlaag waar die impakte vanuit ’n omgewings- en maatskaplike oogpunt as aanvaarbaar geag 

word. Waar positiewe impakte waarskynlik weens die projek sal voortspruit, kan maatreëls aanbeveel word om hierdie 

impakte te versterk.  
 

Die BE-proses bied ook aan Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GP’s) ’n geleentheid om kommentaar op die 

beoogde projek te lewer en om op hoogte gehou te word van besluite wat hulle of die omgewing kan raak.  
 

Ter opsomming, sal die Omgewingsproses vir die Hoogland Suidelike Groep uit die volgende primêre fases bestaan, soos 

aangedui in Figuur 2.3: 

 

• Sifting en aanvanklike ontwerpsfase; 

• Voor-aansoek Basiese Evalueringsfase (huidige fase); 

• Formele Basiese Evalueringsproses, bestaande uit die:  
o indiening van die Aansoek om Omgewingsmagtiging by die DBVO; en 
o Basiese Evalueringsfase (BE). 

 
Figuur 3.1: Omgewingsassesseringsproses 
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Aangesien die OE-proses streng tydraamwerke toeken sodra die Aansoek om Omgewingsmagtiging ingedien is, was die 

benadering om vooraf voorsiening te maak vir soveel gedetailleerde ondersoek en deelname deur B&GP’s as wat moontlik 

was. 

 

Die doel van die Voor-aansoekverslag is om die projek voor te hou deur agtergrond en konteks te bied en om die proses en 

uitkoms van hoe die geskikste ligging en uitleg geïdentifiseer is, te beskryf. Die Voor-aansoekverslag hou ook die evaluering 

van die impakte en die onderskeie versagtingsmaatreëls voor.  

 

Ter opsomming, poog die verslag om: 

• die projek te beskryf;  

• die wetlike en beleidsraamwerk uiteen te sit;  

• die proses/take te beskryf wat tot dusver onderneem is, met ’n fokus op die gedetailleerde siftings- en iteratiewe 
ontwerpbenadering; 

• alternatiewe te bespreek oor hoe die gedetailleerde benadering (hierbo) ’n omgewings-, sosio-ekonomiese en 
tegnies-uitvoerbare projekuitleg toelig;  

• ’n beskrywing van die metodologie te bied wat gebruik is om die omgewingsimpakte te evalueer; 

• die ODP wat tot dusver onderneem is, asook die toekomstige ODP, te beskryf; 

• die grondlyn biofisiese en sosio-ekonomiese konteks volgens spesialisevaluerings voor te hou;  

• die impakte wat deur elke spesialis geïdentifiseer is, die spesialiste se evaluering van elke impak en beoogde 

versagtingsmaatreëls voor te hou; 

• die pad vorentoe te beskryf. 

3.1 OPENBARE DEELNAMEPROSES (ODP) 

3.1.1 Omskrywing van ODP 
Artikel 1 van NEMA omskryf openbare deelname in die konteks van omgewingsmagtiging soos volg: 

Openbare deelnameproses … beteken ’n proses waardeur potensiële belangstellende en geaffekteerde partye die geleentheid 

kry om kommentaar te lewer op kwessies, of kwessies te opper wat tersaaklik is vir die aansoek om nakoming van hierdie 

regulasies binne die voorgeskrewe tydraamwerk te verseker. 

 

Openbare deelname is ’n iteratiewe tweerigtingproses tussen die Aansoeker en die OEP, en die B&GP’s, ongeag of hulle 

individue, organisasies of staatsinstansies is. Die OIA-regulasies, 2014 (soos gewysig), skryf minimum vereistes vir die 

Openbare Deelnameproses (ODP) voor waaraan as deel van ’n Omgewingsproses voldoen moet word. Die ODP wat as deel 

van die Omgewingsproses vir die beoogde Windplase beplan word, sal aan hierdie vereistes voldoen en verskeie stappe/take 

bo en behalwe die minimumvereistes insluit. Let ook daarop dat die ODP vir die Hooglandprojekte op ’n geïntegreerde wyse 

onderneem word, gevolglik val die ODP vir die Suidelike Groep Windplase saam met die ODP vir die Noordelike Groep 

Windplase (Hoogland 1- en Hoogland 2 Windplaas), die Noordelike Netwerkverbinding en die Suidelike Netwerkverbinding. 

 

Die ODP behels kennisgewing van die publiek en sleutelbelanghebbers deur verskeie metodes en bied besonderhede van 

hoe toegang tot die verslae en kommentaar verkry kan word. Die ODP-verslag met stawende dokumentasie is by die Voor-

aansoekverslag ingesluit en sal vir elke opeenvolgende rondte van die ODP bygewerk word namate die projek vorder.  

3.1.2 Belanghebbers 
Sleutelbelanghebbers is geïdentifiseer en sluit in: 

• geaffekteerde en aangrensende grondeienaars; 

• bewoners van geaffekteerde en aangrensende eiendomme; 

• tersaaklike distriks- en plaaslike munisipaliteite, wyksraadslede inkluis;  

• tersaaklike nasionale en provinsiale staatsdepartemente;  

• tersaaklike nasionale en provinsiale semistaatsinstansies en organisasies;  

• sleutelbelanghebbers in hernubare kragprojekte in die gebied;  

• bewaringsgroepe; en  

• ander organisasies in die gebied. 
 



 
 

Hierdie is ’n deurlopende proses en geregistreerde B&GP’s sal ná elke ODP-rondte op die databasis gevoeg word. Enige lid 

van die publiek kan as ’n B&GP registreer.  

3.1.3 Opsomming van kommentaar  
Die tabel hieronder vervat die vernaamste opmerkings en aanbevelings wat tydens die Siftingsfase uit skakeling met 

belanghebbers ingewin is. 

SLEUTELBELANGHEBBERS DATUM BELANGRIKSTE OPMERKINGS DEUR BELANGHEBBERS 

Departement van Bosbou, 
Visserye en die Omgewing 
(DBVO) 

Julie 2021 en 
3 Maart 2022 

• Regulasie 11-goedkeuring is verleen om Hoogland 1 & 2 
(Noordelike Groep) en Hoogland 3 & 4 (Suidelike Groep) (hierdie 
aansoek) te kombineer  

• Prosedurele- en verslagdoeningsadvies met betrekking tot die 
kombinering van die prosesse 

• Bevestiging van benadering tot kumulatiewe impakevaluering 

• Bevestiging van vereiste spesialisstudies  

• Bevestiging dat ’n BESS-risiko-evaluering vereis word 

• ’n Skrywe van geen beswaarmaking word van die Nuweveld-
projek vereis 

• Bevestiging dat die projek vir REIPPPP beoog word, aangesien dit 
raak watter bevoegde owerheid jurisdiksie het 

Noord-Kaapse Departement 
van Omgewingsake en 
Natuurbewaring (DENC) 

7 April 2021 • kritiese biodiversiteitsareas (CBA)  aanleiding gee tot die 
nodigheid vir neutralisering (“offset”) 

• Die DENC sal met CapeNature in gesprek tree om insette 
gelyktydig te belyn, veral aangesien die projek in die Wes-Kaap 
val terwyl slegs padkruisings in die Noord-Kaap val 

• Het aangedui dat daar op hierdie stadium geen groot kommer en 
geen probleme met die benadering is wat Red Cap tot dusver 
gevolg het nie 

Birdlife South Africa 14 April 2021 • Het die vermyding van VERA hoë- en medium buffers aanbeveel  

• Het aangedui dat daar op hierdie stadium geen groot kommer en 
geen probleme met die benadering is wat Red Cap tot dusver 
gevolg het nie 

Wes-Kaapse (WK): 
Departement van 
Omgewingsake & 
Ontwikkelingsbeplanning 

6 Mei 2021 en 
3 Maart 2022 

• Het genoeg tyd versoek om kommentaar te lewer op verskeie 
projekte 

• Het aangedui dat daar op hierdie stadium geen groot kommer en 
geen probleme met die benadering is wat Red Cap tot dusver 
gevolg het nie 

• Gevolglike ooreenkoms met betrekking tot hersiene proses en 
tydsberekening soos voorgestel in Maart 2022 

CapeNature 7 Mei 2021 • Het aangedui dat daar op hierdie stadium geen groot kommer en 
geen probleme met die benadering is wat Red Cap tot dusver 
gevolg het nie 

Grondeienaars en 
aangrensende grondeienaars 

21 Mei 2021 • Vrae is oor die REIPPP-proses gevra  

• Het bevestig dat rehabilitasie onderneem sal word nadat 
konstruksie afgehandel is  

• Het die vlak van kommunikasie bevestig wat met betrekking tot 
grondeienaars en aangrensende grondeienaars vereis sal word 

Munisipaliteite 21 Mei 2021 • Het bevestig dat aangestelde padkontrakteurs verantwoordelik 
sal wees vir padbou en dat die Munisipaliteit verantwoordelik sal 
wees vir instandhouding sodra konstruksie afgehandel is 

• Het bevestig dat enige afval formeel en na behore ter voldoening 
aan wetgewing hanteer sal word 

• Het bevestig dat arbeid, waar moontlik, plaaslik verkry sal word 
en dat die ontwikkelaar, saam met die kontrakteur, 



 
 

SLEUTELBELANGHEBBERS DATUM BELANGRIKSTE OPMERKINGS DEUR BELANGHEBBERS 

munisipaliteite sal betrek met betrekking tot die beskikbaarheid 
van ’n vaardigheidsdatabasis 

• Distriksmunisipaliteite is verantwoordelik vir aansoeke met 
betrekking tot dorpsbeplanning 

4. HUIDIGE OMGEWINGSKONTEKS EN POTENSIËLE OMGEWINGS- EN SOSIALE 
IMPAKTE 

Die beoogde ontwikkeling kan dalk ’n reeks omgewings- en sosio-ekonomiese impakte oplewer. ’n Span spesialiste, wat in 

die tabel hieronder gelys word, is aangestel om hierdie potensiële impakte te identifiseer en om versagtingsmaatreëls 

versagtingsmaatreëls voor te stel om die potensiële negatiewe impakte te verminder en die positiewe impakte te versterk. 

Die spesialiste het die beduidendheid van hierdie potensiële impakte geëvalueer deur ’n konsekwente metodologie te 

gebruik wat deur die OEP verskaf is. Die beduidendheidsgraderings is vir impakte verskaf wat weens die beoogde projek 

verwag word, beide vóór- en nadat versagtingsmaatreëls toegepas is. ’n Opsommingstabel, wat al die 

beduidendheidsgraderings van die verwagte impakte aandui, word voorgehou in Tabel 5-1. Raadpleeg asseblief die volledige 

Voor-aansoekverslag vir besonderhede van elke impakstudie. Die kombinasie van potensiële impakte weens die beoogde 

Windplaas en ander beoogde Windplase in die breër studiegebied kan beduidende impakte tot gevolg hê, gevolglik 

identifiseer en oorweeg die evaluering ook potensiële kumulatiewe impakte. Die omgewingsaspekte en potensiële impakte 

met betrekking tot hierdie projek word hieronder bespreek.  

Tabel 4-1: Besonderhede van die spesialisspan  

Dissipline Maatskappy Spesialis 

Klimaatsverandering Promethium Carbon Robbie Louw 

Geotegnies R.A. Bradshaw & Associates BK Richard Bradshaw 

Landbou Johann Lanz Consulting Johann Lanz 

Terrestriële ekologie 3Foxes Biodiversity Solutions Simon Todd 

Vlermuise  Animalia Consultants Werner Marais 

Avifauna  Wildskies Jon Smallie 

Akwatiese ekologie EnviroSci (Edms.) Bpk. Dr. Brian Colloty 

Visueel Bernard Oberholzer Landscape Architects (BOLA) en qARC Bernard Oberholzer, Quinton Lawson 

Argeologie ASHA Consulting Dr. Jayson Orton 

Paleontologie Natura Viva Dr. John Almond 

Geraas Enviro-Acoustic Research Morné de Jager 

Skaduflikkering Arcus Emma Lewis, Martin Stevenson 

Verkeer Athol Schwarz Athol Schwarz 

Sosio-ekonomies/Toerisme Independent Economic Researchers Dr. Hugo van Zyl, James Kinghorn 

4.1 KLIMAAT, TOPOGRAFIE, GEOLOGIE EN GRONDSOORTE 
Die algemene klimaat is ’n plaaslike steppe-klimaat, met gemiddelde reënval so laag as 190 mm en hoë verdamping van 

tussen 1 250 mm en 1 350 mm per jaar, bewys dat dit ’n ariede (droë) gebied is. Die Nuweveld-platorand en plato word 

gekenmerk deur horisontale plate van erosiebestande doleriet wat plek-plek steil kranse vorm, rotsbesaaide tafelkoppe of 

plato’s en afgeplatte koppies terwyl die egaliger, laer heuwels en vlaktes bestaan uit makliker verweerde moddersteen met 

verspreide smal wande van harder sandsteen. Die platterige vlaktes is op ’n elevasie van om en by 1 400 m, en die 

dolerietrante en tafelkoppe se elevasie is 1 500 m tot 1 600 m. 

 

Groot gedeeltes van die gekombineerde projekgebied word onderlê deur kontinentale (fluviale, lakustriene) sedimente van 

die Laer Beaufort-groep (Karoo-supergroep) van die laat Middel- tot vroeë Laat-Permiese tydperk. Die basale, sandsteenryke 

Poortjie-lid is grootliks beperk tot die noordelike helfte van die Hoogland 3 Windplaas. Die oorliggende Hoedemaker-lid van 

die Teekloof-formasie word oorheers deur maklik-verweerde moddergesteentes met net ’n paar, dun kanaal sandsteen-

eenhede en onderlê dus oor die algemeen lae-reliëf-terrein, soos gekarteer in die suidelike gedeelte van die Hoogland 3 

Windplaas se projekgebied asook die grootste deel van die Hoogland 4 Windplaas. 



 
 

4.2 KLIMAATSVERANDERING 
’n Klimaatveranderingsrisiko-evaluering is onderneem om die potensiële impakte wat die Hoogland Windplase op 

klimaatsverandering sal hê deur hul bydrae tot die vrystelling van kweekhuisgasse (KHG) te bepaal; en boonop hoe 

veranderende klimaat die projek sal beïnvloed. Een van die vernaamste KHG’s is koolstofdioksied. Koolstofdioksied pak saam 

in die atmosfeer en dra by tot wêreldwye klimaatsverandering deur warmte in die atmosfeer vas te vang. Hoe hoër die 

konsentrasie KHG’s, hoe groter is die verwarmingseffek. 

 

Daar is bevind dat die Hoogland Windplaasprojek, wat ’n hernubare kragprojek is, ’n positiewe impak op klimaatsverandering 

het, aangesien die projek se konstruksie- en bedryfsvrystellings, wanneer dit saam in ag geneem word, tot die netto 

vrystellings wat vermy is, van om en by 46 miljoen ton koolstofdioksied, sal lei. 

 

Daar is ook bevind dat die grootste kwesbaarheid met betrekking tot die projek se klimaatsverandering lê in die aantal meer 

uitermatig warm dae wat moontlik kan voorkom aangesien die tendens van die projekgebied ’n styging in temperatuur en ’n 

daling in reënval toon.  

4.3 GEOTEGNIES 
’n Geotegniese studie is vir die konstruksie van die Hoogland Suidelike Groep van die beoogde Hoogland Windplase 

onderneem. Die gebied kan in drie algemene karteringseenhede onderverdeel word, waar eenderse grondtoestande verwag 

word. Hierdie eenhede stem ooreen met gebiede wat onderlê word deur die sedimentêre gesteentes van die Hoedemaker- 

en Poortjie-lede, die doleriet en die meer ekstensief-ontwikkelde alluvium. Vanuit ’n geotegniese oogpunt, word die alluviale 

gebiede en gebiede van steil grond as sensitief geag. 

 

Al drie eenhede sal na verwagting geskik wees vir die ontwikkeling van die Windplaas se infrastruktuur, mits standaard 

ingenieursontwerp en konstruksiemaatreëls aanvaar word om geïdentifiseerde geotegniese beperkings te versag.  

4.4 LANDBOU 
Daar is klein, geïsoleerde lappies verbouing rondom plaasopstalle in die ontwikkelingsgebied waaraan hoë 

landbousensitiwiteit as gevolg daarvan toegeken is. Die Windplaas se voetspoor vermy egter al hierdie gebiede heeltemal, 

wat doelbewus in die ontwerp in ag geneem is. Drie potensiële negatiewe direkte landbou-impakte is geïdentifiseer: 

• Verlies aan landboupotensiaal deur grondbesetting – Landbougrond wat direk deur die ontwikkelings-infrastruktuur 
beset word, sal onbeskikbaar raak vir landbougebruik, met gevolglike potensiële verlies aan landbouproduktiwiteit 
en indiensneming. Hierdie impak geld slegs vir die konstruksiefase. Geen verdere verlies van die gebruik van 
landbougrond vind in daaropvolgende fases plaas nie. Slegs ’n onbeduidende gedeelte (0,77 %) van die beskikbare 
landbougrond word op hierdie wyse geraak. 

• Verlies aan landboupotensiaal deur gronddegradasie – Grond kan op twee verskillende maniere deur impakte 
gedegradeer word: erosie en verlies aan bogrond. Erosie kan plaasvind as gevolg van die verandering van die 
grondoppervlak se afloopeienskappe, wat veroorsaak kan word deur konstruksieverwante versteuring van die 
grondoppervlak, verwydering van plantegroei en die vestiging van hardebladgebiede, paaie inkluis. Verlies aan 
bogrond kan voortspruit weens swak bogrondbestuur tydens konstruksieverwante uitgrawings. Gronddegradasie 
sal die grond se vermoë om plantegroei te dra verminder. Hierdie impak vind slegs tydens die konstruksie- en 
uitbedryfstellingsfase plaas. Alhoewel die terrein vatbaar is vir gronderosie, kan dit heeltemal met ’n doeltreffende 
erosiebestuursplan bestuur word. Omdat die landbouvoetspoor so klein gedeelte van die grond raak, kan dit op 
slegs ’n baie klein gedeelte van die grond degradasie veroorsaak. 

• Verlies aan landboupotensiaal weens stofgenerering – Die versteuring van die grondoppervlak, veral tydens 
konstruksie, sal stof genereer wat omliggende veld- en plaasdiere negatief kan beïnvloed. 

 
Een indirekte positiewe landbou-impak is geïdentifiseer:  

• Verbeterde landboupotensiaal deur beter finansiële sekerheid vir boerderybedrywighede – Betroubare inkomste 
sal deur die verhuring van die grond aan die kragaanleg gegenereer word. Dit sal grondeienaars se kontantvloei en 
finansiële sekerheid waarskynlik verbeter en kan boerderybedrywighede en produktiwiteit verbeter deur groter 
investering in boerdery. 



 
 

4.5 TERRESTRIËLE EKOLOGIE 
Terrestriële ekologie sluit grondgebaseerde plante en diere in (akwatiese diere uitgesluit). Op grond van die 

terreinondersoek, is daar vier soorte plantegroei wat in die Hoogland Suidelike terrein val, synde die Oostelike Bo-Karoo wat 

die noorde van die terrein oorheers terwyl die Westelike Bo-Karoo deur die suide oorheers; die Bo-Karoo Hardeveld is onder-

gekarteer, maar hou verband met die heuwels en rante van die terrein; terwyl daar ook ’n mate van Boesmanland Vloere in 

dele van die terrein teenwoordig is, veral in die Hoogland 4 Windplaas. Hoewel dit nie op die terrein gekarteer is nie, het die 

belangrikste dreineringskenmerke van die gebied oewerplantegroei wat as verteenwoordigend van die Suidelike Karoo 

Riviere-plantegroeisoort geag word. 

 

Wat diere betref, het die ekoloog tydens sy terreinbesoeke ook soogdier-, reptiel- en amfibiese dieregemeenskappe in ag 

geneem. Daar is verskeie gelyste soogdiere wat in die gebied voorkom en wat moontlik deur die ontwikkeling geraak sal 

word. Dit sluit die Padloperskilpad , Oewerkonyn, Klein Gekolde Kat, Bruinhiëna, Vaal Ribbok en Rooiribbok in. Die 

Oewerkonyn is van die grootste potensiële kommer aangesien dit die hoogste bedreigingstatus het en ook omdat die huidige 

studie bevestig dat hulle wel voorkom op die Hoogland Suidelike Groep Windplase se terrein. Potensiële impakte van die 

beoogde projek op die studiegebied se terrestriële ekologie tydens die projekfases sal grootliks verband hou met die verlies 

van tans ongeskonde ekologiese habitat en die transformasie van die gebied, verlies van plantegroei en plantspesies van 

spesiale belang (Species of Special Concern (SCC)), impakte op grootskaalse ekologiese prosesse, direkte impakte op diere en 

ook gronderosie. Hoogland 3 dring ook in kritieke biodiversiteitsgebiede in die Noord-Kaap-gedeelte van die terrein in, en dit 

is aangewese fokusgebiede vir die Nasionale Strategie vir die Uitbreiding van Beskermde Gebiede (NPAES). Die vermyding 

van sensitiewe kenmerke op die terrein en die toepassing van die aanbevole versagtingsmaatreëls kan die algehele impak op 

terrestriële ekologie tot ’n lae negatiewe beduidendheid verlaag.  

4.6 VLERMUISE  
Danksy deurlopende vlermuismonitering, is drie vlermuisspesies op die Hoogland Suidelike Groep se terrein bevestig, synde 

die Egiptiese losstertvlermuis, Kaapse dakvlermuis en Natalse grotvlermuis. Nie een van die vlermuisspesies word deur 

bewaringsliggame as bedreig (bedreigd of kwesbaar) geklassifiseer nie, maar hulle bied wel ’n hoë waarde aan die plaaslike 

ekosisteme waarin hulle leef. Ander spesies wat in die studiegebied slaap of kos soek, is ook aangetref en kan ook in gevaar 

wees. 

 

Alhoewel die meeste vlermuise danksy gevorderde navigasie deur eggo-opsporing en skerp sig uiters gevorderd is, loop hulle 

die risiko van fisieke impak met die windturbines se skroewe tydens bedryf, veral wanneer hulle kos soek en migreer, ook 

omdat ligte hulle snags lok. Ander impakte sluit ’n verlies van habitat tydens ontbossing vir konstruksie en die vernietiging 

van slaapplekke in. Om beduidende negatiewe impakte op vlermuise tydens die bedryfsfase te vermy, word die vermyding 

van habitat aanbeveel. Dit is so ver moontlik verwesenlik deur die oorspronklike kaart vir vlermuissensitiwiteit wat die 

vlermuisspesialis voor die Voor-aansoekfase opgetrek het, wat die potensiële slaap- en vreetgebiede as verbode gebiede vir 

die plasing van windturbines aangedui het. 

4.7 AVIFAUNA 
Voëlmonitering is vir die terrein onderneem en was steeds aan die gang ten tyde van die evaluering. Op grond van die 

monitering wat onderneem is, is altesaam 118 voëlspesies tot dusver op die terrein aangetref (met inagneming van alle data-

inwinningsmetodes). Ter opsomming, ingesluit by die 138 spesies, is 3 streeksbedreigde spesies (Swartvleivalk, Ludwigse Pou 

en Breëkoparend); 3 kwesbare spesies (Witkruisarend en Sekretarisvoël); 5 byna-bedreigde spesies (Vaalkorhaan en 

Landeryklopkloppie); en 21 endemiese of byna-endemiese spesies (insluitende die Rooiborsjakkalsvoël en 

Landeryklopkloppie, sowel as groot land-/roofvoëlspesies). 

 

Die potensiële impakte op voëllewe wat uit die bedryf van die beoogde Windplaas kan voortspruit, is die potensiële toename 

in voëls wat in die windturbines vasvlieg, wat ’n direkte vrektefaktor is; asook verplasing, met turbines wat as versperring 

dien, en oorhoofse kraglyne waarin ook vasgevlieg word. Tydens konstruksie kan windturbines habitatvernietiging, 

versteuring, sowel as verskuiwings- en versperringsuitwerkings, meebring. Om beduidende negatiewe impakte te vermy, het 

’n spesialis ’n omvattende sensitiwiteitskaart voor die Voor-aansoekfase tydens Sifting opgetrek, wat die sensitiewe gebiede 

as verbode gebiede vir ontwikkeling aangedui het. Die groot arendneste is die deurslaggewende ruimtelike kwessie wat 



 
 

sensitiwiteit op die terreine bepaal, met verskeie bevestigde neste. Dit is noodsaaklik dat die operasionelemonitering van 

voëlvrektes onderneem word om te verseker dat enige vrektes nie aanvaarbare drempels oorskry nie. 

4.8 AKWATIESE EKOLOGIE 
Die studiegebied bestaan uit verskeie akwatiese kenmerke wat met opvanggebiede en riviere verband hou, insluitende 

alluviale gebiede, waterlope met begroeide oewersones, boloopgebiede met instroom-plantegroei en valleibodem-vleilande. 

Verskeie kunsmatige stelsels, soos keerwalle en damme, is ook algemeen in die gebied. Die projek is in die D55A kwaternêre 

opvangsgebied, in die Nama-Karoo Ekostreek wat in die Oranje Waterbestuursgebied geleë is.  

 

Die vernaamste potensiële impakte op akwatiese ekologie wat voortspruit uit die konstruksie en bedryf van die beoogde 

projek, hou verband met die verlies van waterspesies van belang en die verlies van natuurlike vleilande op die terrein, verlies 

van funksionele vleilande en oewerstelsels wat ekosisteemdienste op die terrein verskaf, verhoogde oppervlakwater-afloop 

wat kan aanleiding gee tot sedimentasie en erosie, asook veranderinge in watergehalte. Om beduidende negatiewe impakte 

op akwatiese omgewings te vermy, het ’n spesialis ’n omvattende sensitiwiteitskaart voor die Voor-aansoekfase tydens 

Sifting opgetrek, wat die sensitiewe gebiede as verbode gebiede vir ontwikkeling aangedui het. Daar bly egter ’n paar 

aanbevelings oor die ontwerp wat op albei Windplase van toepassing is. 

4.9 VISUEEL 
Die grootste deel van die terrein vir die beoogde Windplase het ’n ongerepte, uitgestrekte landskap met weidingstonele, 

waarvoor die Karoo so bekend is. Die landskap word gekenmerk deur koppies, rante en dagsome met ’n paar groot damme; 

sowel as kultuurlandskappe waar landerye en groepies bome in alluviale valleie en naby opstalle aangeplant is. Die potensiële 

visuele impakte wat van belang is vir die projek, sluit visuele indringings van die konstruksiebedrywighede in, soos 

konstruksieverkeer, hyskrane en stof; terwyl die belangrikste bedryfsimpak die indringing van die windturbines op die Karoo-

landskap is. Die substasie, oorhoofse kraglyne, toegangspaaie en vasteblaaie, asook verligting in die nag, is ’n 

operasioneleimpak. Hoewel die meeste sensitiewe kenmerke vermy is, kan ’n beduidende impak in die lig van die groot aantal 

en skaal van die beoogde turbines verwag word. Die onderskeie potensiële kumulatiewe visuele impakte is ook hoog wanneer 

die Windplaas in kombinasie met die ander Hoogland-projekte en die Nuweveld Windplase beskou word. 

4.10 ERFENIS 
Erfenishulpbronne op die terrein kan in vyf hoofkategorieë verdeel word, naamlik: paleontologie, argeologie, grafte, beboude 

omgewing en kultuurlandskap. Die volgende beduidende argeologiese kenmerke wat deur die projek se ontwikkeling 

beïnvloed kan word, is op die terrein geïdentifiseer.  

 

Dit sluit in: 

• oppervlakverspreiding van Steentydperk-vondste uit die Laat Steentydperk (LST); 

• agtergrondverspreiding van artefakte (in wese prekoloniale rommel); 

• LST-rotsgraverings, meestal in Hoogland 3; 

• middel-laat 19de eeuse gravures; 

• 18de, 19de en vroeg 20ste eeuse klipmuurstrukture; 

• formele en informele grafte. 
 

Die hele gebied word as ’n kultuurlandskap geag, wat die natuurlike/oerlandskap, trekboerlandskap en die moderne landskap 

insluit, alles in ’n betreklik ongeskonde wildernisatmosfeer. Die ontwikkelingsvoetspoor bevat verskeie sensitiwiteite wat 

geïdentifiseer is nadat verskeie terreinbesoeke en ruimtelike insetoorwegings onderneem is. Oor die algemeen is die 

gevolgtrekking dat potensiële impakte op erfenishulpbronne, insluitende dié op argeologie en beboude erfenis (slegs van 

toepassing op Hoogland 4), minimaal sal wees afgesien van die onvermydelike impakte op die breër kultuurlandskap. 

Afgesien van grafte en rotsgravures, wat beide oor die algemeen skaars is, is dit hoogs onwaarskynlik dat baie belangrike 

erfenisterreine steeds onbekend in die projekgebied lê. Enige terreine wat tot dusver nog nie ontdek is nie, sal tydens ’n 

voor-konstruksie-opname geboekstaaf word en enige versagting wat nodig kan raak, moet die beduidende impakte na 

behore hanteer. 



 
 

4.11 PALEONTOLOGIE 
Paleontologiese hulpbronne sluit versteende materiaal soos fossiele wat begrawe is en rotseenhede in. Aangesien van die 

potensiële erfenismateriaal begrawe kan wees, word dit dikwels eers tydens die konstruksiefase van ’n projek gevind. Die 

paleontoloog het bevind dat die gebied oor die algemeen lae paleosensitiwiteit het, met slegs ’n yl, en grootliks 

onvoorspelbare, verspreiding van fossielterreine van wetenskaplike en/of bewaringswaarde. Die meeste fossielterreine wat 

in die projekgebied aangeteken is, is van lae wetenskaplike of bewaringswaarde en regverdig nie versagting nie. Met die 

geringe uitsonderings van vier fossielterreine, wat almal geredelik in die voor-konstruksiefase versag kan word, sou dit nodig 

wees, bedreig die beoogde uitlegte van die Hoogland 3 en Hoogland 4 Windplaas nie enige van die bekende fossielterreine 

hier direk of indirek nie. Geen verbode gebiede was dus van toepassing op die projekuitleg nie, aangesien enige vondse 

versag kan word. 

4.12 GERAAS 
Windturbines is verantwoordelik vir beide meganiese en aërodinamiese geraas (weens die windturbine se lemme wat deur 

die lug beweeg). Geraasvlakke word deur verskeie faktore, soos topografie, grondgebruik, plantegroeibedekking en paaie 

beïnvloed. Volgens die geraasspesialis sal die potensiële kwessies en impakte wat verband hou met omgewingsgeraas wat 

tydens die konstruksiefase van die projek ervaar word, weens die toerusting wees wat gebruik word (bv. masjiengrawe, 

skrapers, stootskrapers, ens.) en die aktiwiteite wat onderneem word (bv. uitgrawings, verlotaanlegte, ens.), asook weens 

verkeer op die terrein en na en van die terrein. Tydens bedryf sal die meganiese geraas wat deur windturbines voortgebring 

word, waarskynlik ’n impak op nabygeleë sensitiewe reseptors hê. Slegs een geraassensitiewe reseptor (GSR) (geleë op 

Vonkfontein op Hoogland 3) sal na verwagting ’n geraasvlak hê wat bedags en snags hoër as 42 dBA kan wees en daarom kan 

die werkende turbines dalk hoorbaar wees.  

 

As ’n voorsorgbenadering het die ontwikkelaar ’n 500 m buffer vanaf elke GSR toegepas om te verseker dat geraasimpakte 

van die begin af beperk word, maar eenmalige geraasmetings word egter voor die aanvang van die konstruksiefase by die 

ligging van die bogenoemde GSR aanbeveel om die bestaande geraasvlakke te bepaal. Wanneer die Windplase eers in bedryf 

is, moet geraasmetings herhaal word om die geraasvlakke by die reseptors te evalueer. 

4.13 SKADUFLIKKERING 
Skaduflikkering vind plaas wanneer die draai van windturbines se lemme lei tot afwisselende tye van skaduwee en lig na ’n 

reseptor toe. Skaduflikkering sal slegs voorkom wanneer die posisie van die turbine tussen die son en die reseptor is, en slegs 

wanneer die turbine werk en die son skyn. Gewoonlik is die sensitiewe reseptors wat skaduflikkeringsimpakte kan ervaar, dié 

naby of op die windplaas. Hierdie impak sal na verwagting baie beperk wees en maklik versag word. Daar is bereken dat 

skaduflikkering moontlik by twee uit die vier potensieel sensitiewe reseptors kan voorkom wat in die Studiegebied vir 

Hoogland 3 geïdentifiseer is en al drie wat vir die Hoogland 4 Windplaas geïdentifiseer is. Slegs een op die Hoogland 3 en 

twee op die Hoogland 4 Windplaas sal na verwagting die aanvaarde drempel ten opsigte van die aantal ure oorskry.  

 

Versagtingsmaatreëls sluit in: 

• beheer by Reseptor: die voorsiening van blindings, luike of gordyne aan geaffekteerde reseptors; 

• beheer Tussen-in: byvoorbeeld afskerming deur plante naby ’n geaffekteerde reseptor te plant; en 

• beheer by Bron: byvoorbeeld afskakeling van turbines op tye wat hierdie uitwerkings plaasvind.  
 
Ná gepaste versagting word geen beduidende impakte op óf die Hoogland 3 óf die Hoogland 4 Windplaas verwag nie, 

gevolglik huldig die spesialis die mening dat die Projekte met betrekking tot skaduflikkering gemagtig kan word. 

4.14 VERKEER 
Die bestaande padnetwerk langs die beoogde ontwikkelings is goed gevestig en bestaan uit ’n kombinasie van nasionale 

paaie, eerste-, tweede- en derdeklaspaaie wat toegang vir die beoogde ontwikkeling na plaaslike dorpe en die groot 

kommersiële sentrums in Suid-Afrika bied. Die toegang tot die terrein is van die R381 af (hoofroete tussen Loxton en 

Beaufort-Wes) wat meestal ’n grondpad is met verskeie gedeeltes teerpad en kan via verskeie openbare paaie bereik word. 

 

Daar word aanvaar dat die arbeidsmag uit omliggende gemeenskappe gewerf sal word. Daar is verskeie dorpe in ’n radius 

van 150 km van die beoogde ontwikkeling af. Die vernaamste dorpe is Beaufort-Wes, Carnarvon, Fraserburg, Loxton, 



 
 

Nelspoort en Victoria-Wes. Die hoofpaaie wat gebruik word om toegang tot die ontwikkeling te verkry, sal via die R381, die 

DR02312 en die DR02314 (van die MR00588 (R356) af) wees. 

 

Die waarskynlikste vervoerroetes vir plaaslik-vervaardigde komponente wat vanaf die groot kommersiële sentrums aan die 

beoogde ontwikkelings voorsien word, is óf van Kaapstad óf Johannesburg af (of enige verskaffer met hierdie roetes langs). 

Die toegangshawe in Suid-Afrika vir alle windturbinekomponente wat ingevoer word, is beperk tot die Ngqura- (naby 

Gqeberha geleë) of Saldanha-terminaal. Die lengte en gewig van die verskillende turbinekomponente sal eers beskikbaar 

wees wanneer die turbineverskaffer aangestel is. Daar is ’n sterk moontlikheid dat die lengte van die lemme vir die turbine-

eenhede langer as 95 m kan wees. Die vervoerroete van voorkeur sal uiteindelik geïdentifiseer word deur die logistieke 

maatskappy wat aangestel word om die verskeie turbinekomponente van die toegangshawe af na die beoogde ontwikkeling 

toe te vervoer. 

 

Die grootste impak op verkeersvolumes tydens spitstye is as gevolg van personeel wat in die oggend en in die middag na en 

van die terrein pendel, met die aflewering van toerusting en materiaal wat meer verspreid gedurende die dag sal plaasvind. 

Vervoer van beton van die verlotaanleg af na die turbinefondasies toe, sal na verwagting ook verkeer gedurende die dag 

genereer. Konstruksieverkeer is baie meer druk as dié tydens bedryf. Op geen stadium tydens die konstruksie- of bedryfsfase 

oorskry die verkeersvolume op die verskillende paaie vyftig ritte per uur nie, wat die drempel vir ’n gedetailleerde 

verkeersimpakevaluering (VIE) is. Die toename in verkeersvolumes sal lei tot ’n groter risiko van padongelukke, 

padagteruitgang, stof en veiligheid by kruisings tydens konstruksie, met veiligheid by kruisings wat ook tydens bedryf ’n risiko 

sal wees. Versagtingsmaatreëls word beoog om al hierdie potensiële impakte aan te spreek en sluit ’n Verkeersbestuursplan 

in. 

4.15 SOSIO-EKONOMIES 
Die vernaamste sosio-ekonomiese bedrywighede in die gebied hou verband met ekstensiewe landbou met kleinvee, 

hoofsaaklik in die vorm van skape, wildboerdery, ’n mate van toerisme en bewaring, hoofsaaklik in die vorm van die Karoo 

Nasionale Park. Die beoogde ontwikkeling kan ’n aansienlike hoeveelheid nuwe ekonomiese bedrywighede bied, beide 

tydens die konstruksiefase sowel as tydens die voortgesette bedryf van die Windplaas. Uit die voorlopige sosio-ekonomiese 

bevindings, is dit duidelik dat die ontwikkeling ’n beduidende impak op die plaaslike en streeksamelewing en die ekonomie 

kan hê.  

 

Die beoogde ontwikkeling sal voorsiening maak vir ’n verskeidenheid potensiële positiewe en negatiewe impakte tydens die 

konstruksie en voortgesette bedryf van die ontwikkeling. Met betrekking tot positiewe impakte, sal die projek grootliks die 

plaaslike en streek se sosio-ekonomiese ontwikkeling en beplanningsimperatiewe vir kragvoorsiening ondersteun, met 

insluiting van die diversifisering van die ekonomie en kragbronne. Die besteding ten opsigte van die projek sal sowat R3 

miljard tot R3,4 miljard per Windplaas beloop (R6 miljard–R6,8 miljard vir albei Windplase) en R108 miljoen tot R119 miljoen 

sal jaarliks tydens bedryf per Windplaas bestee word (R216–R238 miljoen vir albei). Om en by 160 tot 200 werksgeleenthede 

met ’n tydsduur van 18 tot 24 maande sal met konstruksie per Windplaas geskep word (320–400 werksgeleenthede vir albei) 

en tussen 40 en 60 direkte werksgeleenthede sal tydens bedryf per Windplaas geskep word (80–120 werksgeleenthede vir 

albei), wat groot voordele tot gevolg het. Daarbenewens sal elke Windplaas minstens R4,5 tot R4,9 miljoen gemiddeld per 

jaar oor 20 jaar bydra tot plaaslike sosio-ekonomiese ontwikkeling, plaaslike gemeenskapsaandeelhouding en 

ondernemingsontwikkeling (R9 miljoen–R9,8 miljoen vir beide Windplase).  

 

Negatiewe impakte sal grotendeels op ’n plaaslike skaal ontstaan. Na verwagting sal die risiko’s wat vir die gemeenskap 

ingehou word deur die toestroom van mense, werksoekers inkluis, met versagting hanteerbaar van ’n lae beduidendheid 

wees. Impakte op toerisme sal gedryf word deur visuele en verwante erfenisimpakte op ’n betreklik geïsoleerde gebied met 

wildernisgehalte en beperkte tekens van beskawing. Toerismegeriewe en besienswaardighede in die gebiede rondom die 

projekterrein is egter baie beperk en yl versprei, met enkele uitsonderings. Die toerismekonteks self behoort impakte tot ’n 

lae beduidendheid tydens konstruksie en ’n medium beduidendheid tydens bedrywighede met versagting te beperk. Die 

algehele impakte op eiendomswaardes behoort ook laag te bly met versagting, in ooreenstemming met die vermyding van 

verbode en hoë visuele sensitiwiteitsgebiede en deur die bevindinge van die evaluering van ander sosio-ekonomiese impakte 

te weerspieël. 

 



 
 

Dit word as die waarskynlikste geag dat die gekombineerde positiewe impak van die Hoogland 3- en Hoogland 4 

Windplaasprojek die negatiewe impakte sal oorskry, wat ’n algehele netto voordeel ná versagting tot gevolg sal hê. 

5. BELANGRIKE AANBEVELINGS WAT DEUR SPESIALISTE VERSKAF IS 

Op grond van die bogenoemde beskrywing van die huidige konteks van potensiële impakte, bied die tabel hieronder ’n 

samevatting van die belangrikste spesialisaanbevelings wat spesifiek op elk van die Hoogland Suidelike Windplase van 

toepassing is. Let daarop dat erfenis, visueel en geraas die enigste vakgebiede met ander aanbevelings is. 

Tabel 5-1: Spesialiste se Belangrikste Aanbevelings vir die Hoogland 3- en 4 Windplaas 

VAKGEBIED HOOGLAND 3 WINDPLAAS HOOGLAND 4 WINDPLAAS 

Klimaatsverandering 
(Bylae C1 van die 
voor-aansoekverslag) 

• Die grootste kwesbaarheid van die projek vir klimaatsverandering lê in die groter aantal 
uiters warm dae wat dalk kan voorkom. In hierdie opsig word aanbeveel dat die 
projekeienaars met die turbinevervaardigers skakel om die bedryfbaarheid van die turbines 
onder daardie toestande te verseker.  

Geotegnies (Bylae C2 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Formele monitering tydens konstruksie moet op ’n weeklikse grondslag onderneem word. 
Roetine bedryfsmonitering moet deel van die standaard bedryfsprosedures vir elke terrein 
vorm. 

• Weeklikse monitering moet tydens die uitbedryfstellingstadium onderneem word en 
daarna met tussenposes van vier maande tot en met finale aftekening. 

Landbou (Bylae C3 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Ontwerp en implementeer ’n doeltreffende stormwaterafloopbeheerstelsel waar dit nodig 
is – dit is, op enige punte waar afloopwater kan opdam. Die stelsel moet enige afloopwater 
van alle opvangpunte doeltreffend opvang en veilig versprei en dit moet enige potensiële 
skuinsaf-erosie voorkom. Dit is ingesluit in die stormwaterbestuursplan. 

• Handhaaf, waar moontlik, alle plantegroeibedekking en fasiliteer herbeplanting van 
ontblote gebiede regoor die terrein om versteurde grond teen erosie te stabiliseer. 

Terrestriële Ekologie 
(Bylae C4 van die 
voor-aansoekverslag) 

• Onderneem ’n vóór-konstruksie-deurloop van die ontwikkelingsvoetspoor om die uitleg te 
verfyn deur mikroplasing van turbines, geboue, substasie (en verwante batteryfasiliteit), 
toegangspaaie en interne paaie waar dit ’n impak op spesies van bewaringsbelang het. 

• Dit word aanbeveel dat ’n Oewerkonynmoniteringsprogram by die terrein in werking gestel 
moet word om die ontwikkeling se ná-konstruksie-impak op die Oewerkonyn te evalueer. 

• Die besonderhede van die moniteringsprogram moet in samewerking met die EWT se 
Droëlandprogram ontwikkel word. 

Vlermuise (Bylae C5 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Minstens 2 jaar se bedryfsmonitering van vlermuisvrektes moet vanaf die aanvang van die 
aanleg se bedryf gedoen word. 

• Waar nodig, as dit aangedui word deur bedryfsmonitering, moet skroefbeweging by 
geselekteerde turbines en op hoërisiko-tye van vlermuisaktiwiteit/weerstoestande 
verminder word.  

• Akoestiese afskrikmiddels is goed genoeg ontwikkel om getoets te word en kan tydens 
bedryfsmonitering aanbeveel word.  

• Elke Windplaas op ’n migrasieroete moet toepaslike versagtingsmaatreëls aanwend om te 
verseker dat elke aanleg se vlermuisvrektes onder ’n volhoubare drempel is. 

• By die voet van turbines (indien van toepassing) en by ander infrastruktuurgeboue, moet 
slegs ligte met lae-sensitiwiteit bewegingsensors, wat outomaties afskakel wanneer 
niemand naby is nie, gebruik word om te voorkom dat insekte gereeld daar bymekaarkom.  

• Sien toe dat die ontwerp geen toegangsgate in enige dakholte bied nie. 

Avifauna (Bylae C6 
van die voor-
aansoekverslag) 

• ’n Voor-konstruksie avifaunadeurloop moet onderneem word om finale uitleg te bevestig 
en om enige sensitiwiteite te identifiseer wat tussen die afhandeling van die 
Omgewingsmagtigingsproses en die konstruksiefase kan opduik.  

• Monitering van broeistatus van die Breëkop- en Witkruisarend moet in alle broeiseisoene 
voor en tydens konstruksie ná aanvaarding van die projek as voorkeurbieër onderneem 
word (om ’n basis vir verdere monitering te bepaal).  

• ’n Aanpasbare bestuursplan moet voor bedrywighede in plek wees, sodat bestuur se 
reaksie op enige voëlvrektes, wanneer dit eers in bedryf staan, duidelik gestruktureer is. 
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• Verf van lemme en/of afskakeling op aanvraag (gelei deur hetsy waarnemer óf tegnologie) 
moet in werking gestel word om die risiko te versag dat voëls in die turbines vasvlieg; 
alternatiewe wat intussen deur die spesialis geïdentifiseer word, kan ook toegepas word. 

• Interne kraglyne moet ondergronds gelê word, behalwe waar dit absoluut noodsaaklik is, 
soos om dreineringslyne oor te steek of by steil/uiters klipperige hellings op te gaan. 

• Waar toepaslik, moet oorhoofse geleiers of aarddrade toegerus word met ’n Eskom-
goedgekeurde toestel om kabels te merk om dit meer sigbaar te maak vir voëls in vlug en 
om die waarskynlikheid dat hulle daarin sal vasvlieg, te verlaag. Die ligging daarvan sal deur 
die finale deurloop bepaal word. 

• Die paalontwerp wat tans in die vooruitsig gestel word, d.i. enkelpaal-dubbelkring wat 
volgens 88/132 kV afmetings gebou is, is aansienlik veiliger vanuit ’n skok-oogpunt as ’n 
standaard 33 kV struktuur wat die Applikant kon gekies het, maar besluit het om nie te 
gebruik nie om hierdie potensiële impak te verlaag. Die veiligheid moet egter verbeter 
word deur ’n plek waar voëls kan sit, heel bo-op die paal, te gebruik. 

Akwatiese Ekologie 
(Bylae C7 van die 
voor-aansoekverslag) 

• ’n Voor-konstruksie-deurloop met ’n akwatiese spesialis word aanbeveel en hulle kan help 
met die ontwikkeling van die stormwaterbestuursplan en akwatiese rehabilitasie- en 
moniteringsplan, gekoppel aan die mikroplasing van die finale uitleg. 

• Geskikte stormwaterbestuurstelsels moet langs paaie en ander gebiede geïnstalleer word 
en tydens die eerste paar maande se gebruik gemonitor word. Enige erosie/sedimentasie 
moet opgelos word deur enige bykomende ingrypings wat nodig kan wees (bv. verlenging, 
energiedissipeerders, verspreiders, ens.). 

• Alle indringerplante in die groter streek moet gemonitor word en, sou daar wees, uitgeroei 
word in die projekvoetspore en veral in gebiede naby die beoogde kruisings.  

• Waar groot uitsny- en opvulgebiede nodig is, moet dit tydens die konstruksieproses 
gestabiliseer en gerehabiliteer word om erosie en sedimentasie te minimaliseer. 

• Waar nodig, moet magtigings vir watergebruik vir grondwateronttrekking uit nuwe of 
bestaande boorgate verkry word. Kwartaallikse grondwatermonitering moet in werking 
gestel word om volhoubare gebruik binne die gemagtigde volumes te verseker, asook vir 
kontaminasie.  

Visueel (Bylae C8 van 
die voor-
aansoekverslag) 

• Visueel-sensitiewe horisonne, soos dolerietrante, koppies, rotsdagsome en skuinstes 
steiler as ’n 1:4- of 1:10-helling, moet, waar moontlik, in die uitlegontwerp vermy word. 

• Waar daar ’n keuse is tussen turbines wat weggelaat moet word (wanneer die finale 60 of 
minder turbineposisies gekies word) en alle ander faktore dieselfde is, moet prioriteit 
geskenk word om turbines op die buitewyke of dié in die ‘hoë’ visuele sensitiwiteitsgebiede 
weg te laat en oorweging moet geskenk word om turbines te verwyder waar die 
groeperingseffek verbeter kan word deur die gapings tussen turbines te vergroot.  

• As daar ’n BLO-goedgekeurde waarskuwingstelsel is wat slegs vereis dat die rooi ligte 
aangaan wanneer ’n vliegtuig ten tye van konstruksie in die nabyheid is, moet so ’n stelsel 
gebruik word om die nagtelike impakte op die gevoel van plek te verminder.  

Argeologie (Bylae C9 
van die voor-
aansoekverslag) 

• ’n Voor-konstruksie-opname van die hele gemagtigde voetspoor moet onderneem word 
om vas te stel of enige verdere argeologiese terreine moontlik versagting of beskerming 
deur mikroplasing benodig (indien moontlik). 

• As enige argeologiese materiaal of mensbegraafplase tydens die verloop van ontwikkeling 
ontdek word, moet werk in die onmiddellike omgewing gestaak word. Die vonds sal by die 
erfenisowerhede aangemeld moet word en kan dalk inspeksie deur ’n argeoloog vereis. 
Sodanige erfenis is die eiendom van die staat en kan opgrawing deur en bewaring in ’n 
goedgekeurde instelling vereis. 

• Die verskeie terreine wat direk geraak sal 
word, moet in ag geneem word vir 
beskerming deur mikroplasing of 
andersins, sou dit onvermydelik wees, 
moet argeologiese versagting (opname, 
naspeuring en fotografie van gravures; 
uitgrawings en monsterneming van 
artefakte) in werking gestel word. Dit 
raak Bakenmerk 123, 124, 128, 131-132, 

• Die plaaspad aangrensend aan 
Bakenmerk 1807, wat hergebruik gaan 
word, mag nie na die noorde toe breër 
gemaak word nie. 

• As die Windplaas goedgekeur word en 
die finale uitleg nie al die goedgekeurde 
turbineliggings vir die hoogstens 60 
turbines benodig nie, en daar dan ’n 
keuse is tussen turbines wat weggelaat 
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135, 168, 173 & 1835 wat graad III B en C 
historiese gravures en verspreide LST-
artefakte is. 

• Die verskeie terreine waarvan die buffers 
oorgesteek sal word en waar dit nie 
aanvaarbaar is nie, moet in ag geneem 
word vir beskerming deur mikroplasing. 
Dit raak Bakenmerk 123-124, 136, 137, 
139, 182-186, & 1567–1570 wat graad III 
B en C historiese gravures, verspreide 
LST-artefakte en klein klipmuurruïnes is. 

• As die Windplaas goedgekeur word en 
die finale uitleg nie al die goedgekeurde 
turbineliggings vir hoogstens 60 turbines 
benodig nie, en daar dan ’n keuse is 
tussen turbines wat weggelaat moet 
word, en alle ander faktore dieselfde is, 
moet prioriteit geskenk word aan 
turbines wat in die hoë visuele 
sensitiwiteitsgebiede is, asook aan 
Turbine 85, 90, 91, 92, 93 en/of 94 wat in 
die primêre gedeelte van die 
rotskunslandskap is. 

moet word, en alle ander faktore 
dieselfde is, moet prioriteit geskenk 
word aan Turbine 110 (visueel 
indringend). 

Paleontologie  
(Bylae C10 van die 
voor-aansoekverslag)  

• Die finale uitleg moet deur ’n paleontoloog geëvalueer word om te bepaal watter gebiede, 
indien enige, ’n voor-konstruksie-opname moet ondergaan. Dit sal voorheen-onopgemete 
en potensieel-sensitiewe gebiede wees. ’n Goedgekeurde Werkplan deur Erfenis Wes-Kaap 
sal deur die spesialis-paleontoloog, wat verantwoordelik is vir versagtingswerk, vereis 
word. 

• Protokol vir terloopse fossielvondse moet in die OBPr ingesluit word en tydens die 
konstruksiefase ten volle in werking gestel word. 

Geraas (Bylae C11 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Eenmalige geraasmetings word aanbeveel by die ligging van GSR 12 vóór aanvang van die 
konstruksiefase om die bestaande omringende klankvlakke te bepaal. Wanneer die 
Windplase eers in bedryf staan, moet geraasmetings herhaal word om die geraasvlakke by 
hierdie reseptors te evalueer. 

Skaduflikkering  
(Bylae C12 van die 
voor-aansoekverslag) 

• Sou ’n klagte ontvang word, en ’n gepaste ondersoek bevestig die voorkoms, sal maatreëls 
soos dié wat hieronder uiteengesit word saam met die inwoners of reseptor-eienaars 
ondersoek word om die geskikste maatreëls te kies om hervoorkoms te voorkom en 
residensiële genot te beskerm: 
o Beheer by Reseptor: Die voorsiening van blindings, luike of gordyne aan geaffekteerde 

reseptors; 
o Beheer Tussen-in: byvoorbeeld afskerming deur plante naby ’n geaffekteerde 

reseptor te plant; en 

o Beheer by Bron: byvoorbeeld afskakeling van turbines op tye wat hierdie uitwerkings 
plaasvind, as laaste uitweg. 

Verkeer (Bylae C13 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Die gevaarlike gedeelte van die grondpad, deur die Moltenopas op die TR05801, moet deur 

die ontwikkelaar opgegradeer word om die veiligheid van die pad vir alle padgebruikers te 

verbeter, insluitende die personeel wat op ’n daaglikse basis na en van die terrein af 

pendel. Hierdie opgradering sal vóór of tydens die vestiging van die terrein in werking 

gestel moet word, maar wel voordat groot grondwerke by die ontwikkeling ’n aanvang 

neem. 

• Toegang na Loxton toe, vanaf die TR016 (R63), moet deur die ontwikkelaar opgegradeer 

word om die verwagte vervoervereistes te akkommodeer. Hierdie opgradering sal in 

werking gestel moet word om die aflewering van abnormale vragte aan die beoogde 

ontwikkeling moontlik te maak. Dit is slegs van toepassing as dit nie reeds as deel van die 

Nuweveld Windplaasprojek onderneem is nie. 
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• Die roete vir konstruksievoertuie vanaf die TR016 (R63) tot by die TR05801, behoort die 

plaaslike gemeenskap van Loxton nie onnodig te beïnvloed nie en moet Loxton se sakekern 

vermy. In hierdie verband, tensy ’n tegniese probleem geïdentifiseer word wanneer die finale 

turbine en abnormale vragmotorspesifikasies eers bekend is, is die roete van die R63 af via 

Auretstraat na Fraserburgstraat na die TR05801 toe. Dit is slegs van toepassing as dit nie reeds 

as deel van die Nuweveld Windplaasprojek onderneem is nie. 

• Die ontwikkelaar sal toesien dat die toestand van die paaie wat deur die oprigting van die 

ontwikkeling geraak word, in ’n eenderse of beter toestand gelaat word wanneer die 

konstruksiefase afgehandel is. 

• Tydens die ontwikkeling se oprigtings- en bedryfsfases, sal die ontwikkelaar bydra tot die 

instandhouding van alle paaie wat deur die ontwikkeling geraak word.  

• ’n Verkeersbestuursplan (VBP) word vereis om spesifieke verkeersbestuurmaatreëls oor 

alle fases van die ontwikkeling uit te stippel. 

Sosio-ekonomies/ 
Toerisme (Bylae C14 
van die voor-
aansoekverslag) 

• Stel teikens vir die gebruik van plaaslike arbeid, geskoei op REIPPPP-drempels en –teikens, 
soos uiteengesit deur die DMHE, 2021 (bv. RSA-gebaseerde werknemers wat burgers en 
van plaaslike gemeenskappe is, moet minstens 20 % van die arbeidsmag uitmaak). 

• Maksimaliseer die gebruik van plaaslike subkontrakteurs, waar moontlik, deur middel van 
tenders en verkrygings en verseker voldoening aan die REI4P plaaslike inhoudvereistes. 

• Sien toe dat werknemers na behore voorbereid is om die uitdagings wat gepaard gaan met 
aanstelling te hanteer deur ’n werknemerinduksieprogram op die been te bring. 

• Noue skakeling met plaaslike munisipale en ander belanghebbendes wat betrokke is by 
sosio-ekonomiese ontwikkeling ten einde te verseker dat enige projekte geïntegreer word 
in wyer strategieë en planne met betrekking tot sosio-ekonomiese ontwikkeling. 

• Die Projekeienaar en die kontrakteurs moet ’n Gedragskode vir die projek ontwikkel. 

• Die Projekeienaar en die kontrakteur moet ’n MIV-/Vigs-bewusmakingsprogram vir alle 
konstruksiewerkers aan die begin van die konstruksiefase op die been bring. 

5.1 OPSOMMING VAN IMPAKEVALUERING 
 

Tabel 5-1 bied ’n opsomming van die potensiële omgewingsimpakte en hul graderings wat vir elke Windplaas geïdentifiseer 

en geëvalueer is. Let daarop dat die grootste verskille in impakgraderings tussen Hoogland 3 en Hoogland 4 verband hou met 

erfenis, geraas en terrestriële ekologie. Die bevindinge sal tydens die BE-fase herevalueer word, aangesien insette van 

verskeie belanghebbendes tydens die ODP ingewin word; verdere moniteringsuitslae van voëls, vlermuise en ekologie 

beskikbaar raak; tesame met enige verdere verfynings aan die ontwerp en uitleg. 

Tabel 5-1: Opsomming van potensiële impakte wat vóór en ná versagting vir die Hoogland 3- (HL03) en Hoogland 4 

(HL04) Windplaas geëvalueer is 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Klimaats-

veranderin

g  

Alle fases Klimaatsveranderingsimpakte (KHG-vrystellings) Baie hoog + 

Kumulatief Impak op klimaatsverandering Baie hoog + 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal 

Geotegnies 

Konstruksie  Grondversteuring tydens konstruksie Medium - 

Konstruksie   Gronderosie tydens konstruksie Laag - 

Bedryf Gronderosie tydens bedryfsfase Laag - 

Uitbedryfstelling Grondversteuring tydens uitbedryfstelling Medium - 

Uitbedryfstelling Gronderosie tydens uitbedryfstellingsfase Laag - 

Kumulatief Grondversteuring tydens konstruksie Laag - 

Kumulatief Gronderosie tydens konstruksie Laag - 



 
 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Kumulatief Gronderosie tydens bedryfsfase Laag - 

Kumulatief Grondversteuring tydens uitbedryfstelling Laag - 

Kumulatief Gronderosie tydens uitbedryfstellingsfase Laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal  

Landbou 

Konstruksie  Verlies aan landboupotensiaal Baie laag - 

Bedryf  Verlies aan landboupotensiaal Baie laag - 

Bedryf  Groter finansiële sekerheid vir boerderybedrywighede Baie laag + 

Uitbedryfstelling Verlies aan landboupotensiaal Baie laag - 

Kumulatief Verlies aan landboupotensiaal Baie laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Baie laag - 

Terrestriële 

ekologie 

Konstruksie  
Impak op plantegroei en plantspesies van bewaringsbelang 

weens habitatverlies tydens konstruksiefase 
Laag - 

Konstruksie  
Direkte en indirekte impakte op fauna (geraas, besoedeling en 

versteuring) 
Laag - 

Konstruksie  Impak op die Rivierkonyn Laag - 

Konstruksie  Impak op soogdierfaunaspesies van bewaringsbelang  Laag - 

Konstruksie  Impak op die Karoo Padloper Laag - 

Konstruksie  
Impakte op kritieke biodiversiteitsgebiede (KBG’s) en ekologiese 

ondersteuningsgebiede (EOG’s) 
Laag - 

Konstruksie  Impakte op NPAES-fokusgebiede (SLEGS HL3) Laag - N.V.T. 

Bedryf  Impakte op fauna (voertuigbotsing/versteuring/skokke/stropery)  Laag - 

Bedryf Impak op die Oewerkonyn Laag - 

Bedryf Impak op soogdierfaunaspesies van bewaringsbelang  Laag - 

Bedryf Toename in gronderosie tydens bedryf Baie laag - Baie laag - 

Uitbedryfstelling 
Direkte en indirekte impakte op fauna (geraas, besoedeling en 

versteuring) 
Laag - 

Uitbedryfstelling Groter risiko van gronderosie Baie laag - Baie laag - 

Kumulatief 
Impak op plantegroei en plantspesies van bewaringsbelang 

weens habitatverlies tydens konstruksiefase 
Laag - 

Kumulatief Direkte en indirekte impakte op fauna  Laag - 

Kumulatief Impak op die Rivierkonyn tydens konstruksiefase  Laag - 

Kumulatief 
Impak op die soogdierfaunaspesies van bewaringsbelang tydens 

konstruksiefase  
Laag - 

Kumulatief Impak op die Karoo Padloper tydens konstruksiefase  Laag - 

Kumulatief 
Impakte op kritieke biodiversiteitsgebiede (KBG’s) en ekologiese 

ondersteuningsgebiede (EOG’s) 
Laag - 

Kumulatief Impakte op NPAES-fokusgebiede (slegs HL3) tydens konstruksie Laag - N.V.T. 

Kumulatief 
Impakte op fauna tydens bedryfsfase 

(voertuigbotsing/versteuring/skokke/stropery)  
Laag - 

Kumulatief Impakte op dieOewerkonyn tydens bedryfsfase Laag - 

Kumulatief 
Impak op die soogdierfaunaspesies van bewaringsbelang tydens 

bedryfsfase 
Laag - 

Kumulatief Toename in gronderosie tydens bedryf Laag - 

Kumulatief Impak op fauna weens uitbedryfstelling  Laag - 

Kumulatief Toename in gronderosie tydens uitbedryfstelling Laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Laag - 

Vlermuise  
Konstruksie  Verlies van kossoek-habitat deur ontbossing van plantegroei Baie laag - 

Konstruksie  Vernietiging van slaapplek tydens grondwerke Onbeduidend 



 
 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Bedryf Vlermuisvrektes wanneer hulle kos soek Laag - 

Bedryf Vlermuisvrektes tydens migrasie Laag - 

Bedryf 
Verhoogde vlermuisvrektes weens ligte wat hulle lok en 

habitatskepping 
Laag - 

Kumulatief Verlies van kossoek-habitat deur ontbossing van plantegroei  Baie laag - 

Kumulatief Vernietiging van slaapplek tydens grondwerke Baie laag - 

Kumulatief Vlermuisvrektes wanneer hulle kos soek Medium - 

Kumulatief Vlermuisvrektes tydens migrasie Medium - 

Kumulatief 
Verhoogde vlermuisvrektes weens ligte wat hulle lok en 

habitatskepping 
Medium - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal 

Avifauna 

Konstruksie  Vernietiging van habitat  Medium - 

Konstruksie  Versteuring van voëls Laag - 

Bedryf Versteuring van voëls Laag - 

Bedryf Verplasing van voëls Laag - 

Bedryf Voëls wat in turbines vasvlieg Medium - 

Bedryf Voëls wat in oorhoofse kraglyne vasvlieg en doodskok Laag - 

Uitbedryfstelling Versteuring van voëls Laag - 

Kumulatief Vernietiging van habitat  Medium - 

Kumulatief Versteuring van voëls tydens konstruksie Laag - 

Kumulatief Versteuring van voëls tydens bedryf Laag - 

Kumulatief Verplasing van voëls Laag - 

Kumulatief Direkte vrektes van voëls deurdat hulle in turbines vasvlieg Medium - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal  

Akwaties  

Konstruksie  
Skade aan of verlies van oewerstelsels en versteuring van 

watermassas 
Baie laag - 

Konstruksie  
Impak op oewer- en vleilandstelsels deur die moontlike 

toename in oppervlakwaterafloop op vorm en funksie 
Baie laag - 

Konstruksie  
Veranderinge aan hidrologiese regimes wat ook kan aanleiding 

gee tot sedimentasie en erosie 
Baie laag - 

Konstruksie  Potensiële impakte op gelokaliseerde oppervlakwatergehalte Baie laag - 

Konstruksie  Grondwateronttrekking Baie laag - 

Bedryf 
Impak op oewer- en vleilandstelsels deur die moontlike 

toename in oppervlakwaterafloop op vorm en funksie 
Baie laag - 

Bedryf 
Veranderinge aan hidrologiese regimes wat ook kan aanleiding 

gee tot sedimentasie en erosie 
Baie laag - 

Bedryf Grondwateronttrekking Baie laag - 

Uitbedryfstelling 
Skade aan of verlies van oewerstelsels en versteuring van 

watermassas 
Baie laag - 

Uitbedryfstelling 
Impak op oewer- en vleilandstelsels deur die moontlike 

toename in oppervlakwaterafloop op vorm en funksie 
Baie laag - 

Uitbedryfstelling Potensiële impakte op gelokaliseerde oppervlakwatergehalte Baie laag - 

Kumulatief 
Skade aan of verlies van oewerstelsels en versteuring van 

watermassas tydens konstruksie en uitbedryfstelling 
Baie laag - 

Kumulatief 

Impak op oewer- en vleilandstelsels deur die moontlike 

toename in oppervlakwaterafloop op vorm en funksie tydens 

alle projekfases 

Laag - 



 
 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Kumulatief 
Veranderinge aan hidrologiese regimes wat ook kan aanleiding 

gee tot sedimentasie en erosie tydens konstruksie en bedryf 
Laag - 

Kumulatief 
Potensiële impakte op gelokaliseerde oppervlakwatergehalte 

tydens konstruksie en uitbedryfstelling 
Baie laag - 

Kumulatief Grondwateronttrekking tydens konstruksie en bedryf Baie laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Baie laag - 

Visueel 

Konstruksie  
Visuele impak van konstruksiebedrywighede op die Karoo-

landskap 
Medium - 

Bedryf Visuele impak van windturbines op die Karoo-landskap Hoog - 

Bedryf  Visuele impak van infrastruktuur op die Karoo-landskap Medium - 

Bedryf  Visuele impak van verligting in die nag Medium - 

Uitbedryfstelling Visuele impak van bedrywighede om infrastruktuur te verwyder Medium - 

Kumulatief 
Kumulatiewe visuele impak van windturbines op die Karoo-

landskap 
Hoog - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal  

Erfenis 

Konstruksie  Impakte op argeologiese hulpbronne Medium - Baie laag - 

Konstruksie  Skade aan of vernietiging van beboude erfenishulpbronne N.V.T. Onbeduidend 

Konstruksie  Impakte op die kultuurlandskap Medium - Onbeduidend 

Bedryf Impakte op die kultuurlandskap Medium - 

Uitbedryfstelling Impakte op die kultuurlandskap Medium - 

Kumulatief Impakte op argeologiese hulpbronne tydens konstruksie Baie laag - Medium - 

Kumulatief Impakte op beboude erfenis N.V.T. Baie laag - 

Kumulatief Impakte op die kultuurlandskap tydens konstruksiefase  Medium - Baie laag - 

Kumulatief Impakte op die kultuurlandskap tydens bedryfsfase Medium - Baie laag - 

Kumulatief Impakte op die kultuurlandskap tydens uitbedryfstellingsfase Medium - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal Medium - 

Paleonto-

logie 

Konstruksie   
Verlies aan of agteruitgang van plaaslike paleontologiese 

erfenishulpbronne van wetenskaplike en/of bewaringswaarde 
Baie laag - 

Kumulatief 
Verlies aan of agteruitgang van plaaslike paleontologiese 

erfenishulpbronne van wetenskaplike en/of bewaringswaarde 
Laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal 

Geraas 

Konstruksie   Windturbine-konstruksiebedrywighede bedags Onbeduidend 

Konstruksie  Windturbine-konstruksiebedrywighede in die nag  Baie laag - Onbeduidend 

Konstruksie   Padboubedrywighede bedags  Onbeduidend 

Konstruksie  Padverkeer van konstruksievoertuie bedags  Onbeduidend 

Bedryf 
Windturbine-werking in die dag wat omgewingsklankvlakke 

verhoog  
Baie laag - Onbeduidend 

Bedryf 
Windturbine-werking in die nag wat omringende klankvlakke 

verhoog (slegs GSR12 op HL3) 
Laag - Onbeduidend 

Kumulatief Windturbine-konstruksiebedrywighede bedags Onbeduidend 

Kumulatief Windturbine-konstruksiebedrywighede in die nag  Baie laag - Onbeduidend 

Kumulatief Padboubedrywighede bedags  Onbeduidend 

Kumulatief Padboubedrywighede bedags wat verby GSR’e gaan Onbeduidend 

Kumulatief 
Windturbine-werking in die dag wat omringende klankvlakke 

verhoog (slegs GSR12 op HL3) 
Baie laag - Onbeduidend 

Kumulatief 
Windturbine-werking in die nag wat omringende klankvlakke 

verhoog (slegs GSR12 op HL3) 
Laag - Onbeduidend 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal 



 
 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Skadu-

flikkering 

Bedryf Uitwerkings van skaduflikkering op geïdentifiseerde reseptors  Onbeduidend 

Kumulatief Uitwerkings van skaduflikkering op geïdentifiseerde reseptors  Onbeduidend 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Onbeduidend 

Verkeer  

Konstruksie  Meer padinsidente Laag - 

Konstruksie  Agteruitgang van paaie Laag - 

Konstruksie  Stof Laag - 

Konstruksie  Veiligheid by kruisings Medium - 

Bedryf Veiligheid by kruisings Medium - 

Kumulatief Meer padinsidente Laag - 

Kumulatief Agteruitgang van paaie Laag - 

Kumulatief Stof Laag - 

Kumulatief Veiligheid by kruisings tydens konstruksie Medium - 

Kumulatief Veiligheid by kruisings tydens bedryf Medium - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal  

Sosio-

ekonomies 

Konstruksie  Impakte weens besteding op die konstruksie van die projek Medium + 

Konstruksie  Impakte op toerisme Laag - 

Konstruksie  
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense 
Laag - 

Konstruksie  Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe Laag - 

Konstruksie  Impakte op eiendomswaarde Laag - 

Bedryf Impakte weens besteding op die konstruksie van die projek Hoog + 

Bedryf 

Impakte wat verband hou met die befondsing van sosio-

ekonomiese ontwikkeling, ondernemingsontwikkeling en 

aandeelhouding 

Hoog + 

Bedryf 
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense 
Laag - 

Bedryf Impakte op toerisme Medium - 

Bedryf Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe Laag - 

Bedryf Impakte op eiendomswaarde Laag - 

Uitbedryfstelling  Impakte weens besteding op uitbedryfstelling van die projek Medium + 

Uitbedryfstelling  
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense 
Laag - 

Uitbedryfstelling  Impakte op toerisme Laag - 

Uitbedryfstelling  Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe Laag - 

Uitbedryfstelling  Impakte op eiendomswaarde Laag - 

Kumulatief 
Impakte weens besteding op die konstruksie van die projek – 

konstruksie 
Hoog + 

Kumulatief 
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense – konstruksie 
Laag - 

Kumulatief Impakte op toerisme – konstruksie  Medium - 

Kumulatief 
Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe – 

konstruksie  
Laag - 

Kumulatief Impakte op eiendomswaarde – konstruksie  Laag - 

Kumulatief Impakte weens besteding op die bedryf van die projek – bedryf Hoog + 

Kumulatief 

Impakte wat verband hou met die befondsing van sosio-

ekonomiese ontwikkeling, ondernemingsontwikkeling en 

aandeelhouding – bedryf  

Baie hoog + 



 
 

VAK-

RIGTING 
FASE POTENSIËLE IMPAK 

HL03 HL04 

NA-

VERSAGTING 

NA-

VERSAGTING 

Kumulatief 
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense – bedryf  
Laag - 

Kumulatief Impakte op toerisme – bedryf  Medium - 

Kumulatief 
Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe – 

bedryf  
Laag - 

Kumulatief Impakte op eiendomswaarde – bedryf  Laag - 

Kumulatief Impakte weens besteding op uitbedryfstelling van die projek Hoog + 

Kumulatief 
Impakte wat hoofsaaklik verband hou met die toestroom van 

mense – uitbedryfstelling 
Laag - 

Kumulatief Impakte op toerisme – uitbedryfstelling  Medium - 

Kumulatief 
Impakte op omliggende grondeienaars en gemeenskappe – 

uitbedryfstelling 
Laag - 

Kumulatief Impakte op eiendomswaarde – uitbedryfstelling  Laag - 

Verbode alternatief Die impak as die status quo gehandhaaf word Neutraal  

6. BEOOGDE PAD VORENTOE 

Ná die Voor-aansoek se openbare kommentaartydperk (18 Maart tot 22 April 2022), sal die konsep BE-verslag opgestel word. 

’n Openbare Deelnameverslag sal by die konsep BE-verslag ingesluit word vir indiening by die DBVO.  

 

KONTAK ONS: 
 
Vir verdere inligting en om skriftelik as ’n B&GP te registreer, moet u asseblief in verbinding tree met Mev. Liandra Scott-
Shaw van SLR Consulting (kontakbesonderhede hieronder), tesame met u eie volledige kontakbesonderhede en enige 
kommentaar of knelpunte.  
 
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 enige tyd beswaar maak teen die verwerking daarvan of versoek 
dat dit reggestel, geskrap of vernietig word deur SLR per e-pos of skriftelik by die bogenoemde adres te kontak. U verstaan 
egter dat SLR (en enige gemagtigde partye) dit weens wetlike of openbare beleidsredes dalk nie kan skrap of vernietig nie. 
SLR sal vir u sê wat die redes is. U kan ’n klagte by die Inligtingsreguleerder indien 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) (Edms.) Bpk. 
Vir aandag: Mev. Liandra Scott-Shaw 

Posadres: Posbus 1596, Cramerview, 2060* 
Fisiese adres: 5de Vloer, Campground-weg 178, Newlands, Kaapstad, 7700. Tel: 011 467 0945. Selfoon: 073 658 7955 

E-pos: hoogland@slrconsulting.com 
*Let wel: As u die posdiens gebruik, moet u SLR asseblief ook telefonies in kennis stel 
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