
OIB-VERSLAG NIETEGNIESE OPSOMMING 
OIB vir eksplorasieboorgat in Blok 5/6/7 langs die suidweskus 

 

 

 

1. PROJEKAGTERGROND EN -OORSIG 

TotalEnergies EP South Africa Block 567 (TEEPSA) hou tans ’n 

Eksplorasiereg oor Blok 5/6/7. Twee voorheen goedgekeurde 

seismiese opnames is sedert die eerste toekenning van die 

Eksplorasiereg onderneem. Op grond van ’n ontleding van 

seismiese data wat gedoen is, stel TEEPSA voor om tot vyf 

boorgate binne ’n gebied van belang te sink om verder vir 

koolwaterstowwe binne die blok te eksploreer.  

Voordat die voorgestelde projek kan begin, benodig TEEPSA 

goedkeuring (genaamd “Omgewingsmagtiging”) van die 

Departement van Minerale Hulpbronne en Energie. As deel 

van die proses om vir Omgewingsmagtiging aansoek te doen, 

moet ’n proses van Omgewings-impakbepaling (OIB) 

onderneem word. SLR Consulting (South Africa) (SLR) is 

aangestel om die OIB-proses te onderneem en te bestuur.  

2. LIGGING VAN DIE GEBIED VAN EKSPLORASIE-

BOORWERK 

Die gebied van belang vir boorwerk is 10 000 km2 groot en is 

aflandig, min of meer tussen Kaapstad en Kaap Agulhas, 

ongeveer 60 km van die kus by sy naaste punt en 170 by sy 

verste punt in waterdieptes tussen 700 m en 3 200 m geleë 

(Figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HOE KAN U BY DIE OIB BETROKKE RAAK?  

SLR het ’n konsep OIB-verslag saamgestel wat tans vir oorsig 

en kommentaar beskikbaar is. Hierdie Nietegniese 

Opsomming (ook beskikbaar in Engels en isiXhosa) word 

uitgereik as ’n basis vir kennisgewing en om u kommentaar 

op die voorgestelde projek, impakbepaling en voorgestelde 

versagting te fasiliteer.  

U kan betrokke raak deur:  

• Hierdie Nietegniese Opsomming (beskikbaar per e-pos 

of WhatsApp) deur te lees of daarna te luister 

(klankopname). Die volledige verslag is ook vir oorsig op 

die SLR-webwerf en datavrye webwerwe en by verskeie 

openbare plekke beskikbaar. 

• Virtuele en in-persoon openbare vergaderings by te 

woon. Skakel asseblief met SLR vir spesifieke 

besonderhede. 

• Kommentaar, vrae of besorgdhede na SLR te stuur. Vir 

kommentaar om by die finale OIB-verslag ingesluit te 

word, moet dit SLR teen nie later nie as 7 Desember 

2022 bereik. 

SLR se kontakbesonderhede (insluitend telefoonnommer, 

SMS-, WhatsApp- en webwerfbesonderhede) word aan die 

einde van hierdie dokument verskaf.  
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4. BEHOEFTE AAN EN WENSLIKHEID VAN DIE PROJEK 

Suid-Afrika is, soos die res van die wêreld, kwesbaar vir 

klimaatsverandering. Daar is dus globale besorgdheid oor die 

noodsaaklikheid om koolstofvrystellings te verminder en om 

teen 2050 koolstofneutraliteit te bereik. Die vinnige oorgang 

na koolstofneutraliteit skep egter ’n potensiële risiko vir 

ekonomiese groei en volhoubare ontwikkeling. As sulks is Suid-

Afrika daartoe verbind om ’n billike oorgang na net-zero-

vrystellings en ’n klimaat-veerkragtige samelewing te verseker, 

waarvolgens die noodsaaklikheid om vrystellings te verminder 

met die noodsaaklikheid om die ekonomie te laat groei en 

werk te skep, gebalanseer word. In hierdie verband bevorder 

die Suid-Afrikaanse regering se beleid tans die gebruik van 

aardgas as deel van die energie-mengsel tot 2030, om te dien 

as ’n oorgang na ’n koolstof-neutrale doelwit en om die nodige 

buigsaamheid ter aanvulling van bronne hernubare energie te 

bied. Dit stem ooreen met internasionale beleidsdokumente 

(bv. International Energy Agency, 2021: Net Zero by 2050) wat 

die noodsaaklikheid van aardgas in die energiemengsel op die 

pad na net-zero-vrystellings teen 2050 erken. 

Die voorgestelde eksplorasieprojek kan moontlik daartoe lei 

dat Suid-Afrika sy eie inheemse bronne optimaliseer om tot sy 

geïdentifiseerde olie- en gasbehoeftes tot 2050 by te dra, 

eerder as om grootliks in te voer, aangesien Suid-Afrika tans 

byna al sy vereiste ru-olie invoer. Dit sal egter nie Suid-Afrika 

se afhanklikheid van koolwaterstowwe en die bydrae daarvan 

tot die land se energiemengsel beïnvloed nie. Hierdie aspekte 

word beïnvloed deur Suid-Afrika se beleid oor energie en 

klimaatsverandering, die finansiële koste van die verskillende 

energiebronne en verbruikerskeuses in hierdie verband. 

Hoewel die nasionale en internasionale strategiese 

ooreenkomste, wette, beleide en planne tydens die 

besluitnemingsproses deur die Bevoegde Owerheid in ag 

geneem sal word, val nasionale strategiese beleidsbesluite ten 

opsigte van energie en die klimaat buite die omvang van 

hierdie eksplorasieprojek se OIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Semi-onderwaterbooreenheid 

www.africaenergycorp.com   

5. BESKRYWING VAN EKSPLORASIEBOORWERK 

5.1 Getal, tydsberekening en tydsduur 

• Getal boorgate: Tot 5 boorgate, afhangende van die 

sukses van die eerste boorveldtog. 

• Verwagte aanvang: Tussen die vierde kwartaal van 

2023 en die tweede kwartaal van 2024. 

• Tydsduur van boorwerk: 3 tot 4 maande per boorgat.  

5.2 Logistiek van eksplorasieboorwerk 

• Booreenheid: Boorwerk sal onderneem word deur 

eerder ’n semi-onderwaterbooreenheid (Figuur 2) of 

’n boorskip te gebruik.  

• Ondersteuningsvaartuie: Die booreenheid sal deur tot 

drie vaartuie en helikoptervervoer ondersteun word.  

• Logistieke basis: Die aanlandige logistieke basis sal by 

die hawe in Kaapstad of Saldanhabaai geleë wees.  

5.3 Boorwerk 

• Finale keuse van boorterrein: Dit sal gegrond wees op 

verdere ontleding van die seismiese data en ’n 

opname van die seebodem voordat boorwerk in die 

teikengebied begin.  

Boorvolgorde of -stadiums: ’n Boorgat word geskep 

deur ’n gat in die seebodem met ’n boorpunt te boor, 

wat die rots in klein deeltjies genaamd “boorgruis” 

opbreek. Afhangende van die stadium van boorwerk 

(Figuur 3), word hierdie boorgruis óf (1) op die 

seebodem langs die gat afgevoer óf (2) op die 

booreenheid behandel voor dit oorboord afgevoer 

word. Nadat die gat geboor is, word staalpype in die 

gat geplaas en permanent in plek gesementeer om te 

voorkom dat dit ineenstort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Boorstadiums 
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• Toetsing van boorgat: Sodra die teikendiepte bereik 

word, kan ’n boorgat getoets word om vas te stel of 

olie of gas ontdek is. Opvlamming word tydens die 

toetsing van ’n boorgat gedoen om op ’n veilige en 

betroubare manier deur middel van verbranding in ’n 

oop vlam van olie of gas ontslae te raak.  

• Verseëling en opvulling van boorgat: Sodra toetsing 

voltooi is, word die boorgat met sementproppe 

verseël en volgens internasionale beste praktyke vir 

integriteit getoets.  

6. BELANGRIKSTE OMGEWING- EN SOSIO-EKONOMIESE 

SENSITIWITEIT 

6.1 Fisiese omgewing 

Noemenswaardige seebodemkenmerke op die 

vastelandsplat van die suidweskus naby die gebied van 

belang sluit die volgende in: Kaapcanyon, Kaappunt-canyon, 

Protea-seeberg, die berg Marek en Brown’s Bank (Figuur 4).  

6.2 Biologiese omgewing 

Die suidweskus ondersteun ’n ryk diversiteit mariene lewe, 

insluitend sensitiewe bentiese habitatte/spesies, plankton, 

visse en haaie, skilpaaie, seevoëls en mariene soogdiere 

(insluitend walvisse, dolfyne en robbe).  

Die gebied van belang word oorheers deur ekostelsels wat as 

van ‘minste besorgdheid’ (meer as 80% van die habitat is 

goed en redelik) beskou word, met slegs ’n geringe 

oorvleueling met die ‘kwesbare’ (minder as 80% van die 

habitat is goed en redelik) Kaapcanyon-habitat (Figuur 5).  

Die goedgekeurde Mariene Beskermende Gebiede (MBG’e) 

en Kritiese Biodiversiteitsgebiede (KBG’e) binne die breër 

projekgebied word in Figuur 6 aangedui.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gebied van belang vermy alle MBG’e, maar het ’n 5.4% 

oorvleueling met KBG’e.   

6.3 Sosio-ekonomiese omgewing 

Die projek se gebied van invloed bestaan uit die hele 

benaderde kuslyn wat tussen Saldanhabaai en Kaap Agulhas 

en tot in die provinsies Noord-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap 

strek.  

Toerisme is ’n sentrale ekonomiese aktiwiteit vir die Wes- en 

Oos-Kaap en speel ’n belangrike rol in die ekonomie van baie 

dorpe langs hierdie kusstreek. 

Talle vissektore is langs die suidweskus werksaam, waarvan 

die meeste langslandig van die platrand visvang en dus 

langslandig van die gebied van belang vir boorwerk is.  

Tabel 1 dui die persentasie oorvleueling met die 

voorgestelde boorgebied aan. 

Tabel 1: Visserye wat met die boorgebied oorvleuel 

Visvangsektor 

Oorvleuel met 

boorgebied (% van 

nasionale vangs) 

Oorvleueling 

Demersale treil - Figuur 7 0.27% 

Demersale langlyn (stokvis) - Figuur 8 0.12% 

Groot pelagiese langlyn - Figuur 9 5.79% 

Tunapaal - Figuur 10 13.74% 

Geen oorvleueling nie 

Midwatertreil 0% 

Demersale langlyn (haai) 0% 

Klein pelagiese saknette 0% 

Tradisionele lynvis 0% 

Weskuskreef 0% 

Suidkuskreef 0% 

Inkvis-wipsifting 0% 

Kleinskaalse vissery 0% 

Strandsaknet- en kiefnetvissery 0% 

Marikultuur, akwakultuur, boerdery en kus-oes 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: 

Seebodemkenmerke  

(Bron: Pisces) 
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Figuur 5: Bedreigingstatus van ekostelsel (aangepas uit Sink et al., 

2019) 
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Minste bedreig 
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Figuur 6: MBG’e en KBG’e (Bron: Harris et al. 2022 (weergawe 1.2, April 2022) 
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Figuur 8: Stokvis- demersale treilpoging (2018-2020) (Bron: CapMarine) Figuur 7: Demersale treilpoging (2017-2019) (Bron: CapMarine) 

Figuur 9: Groot pelagiese langlynvangs (2017-2019)  

(Bron: CapMarine) 
Figuur 10: Tunapaalpoging (2017-2019) (Bron: CapMarine) 
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7. BELANGRIKSTE BEVINDINGS VAN IMPAKBEPALING 

7.1. Normale werksaamhede 

Roetine vaartuigvrystellings en -afvoere: Die gebied van 

belang vir boorwerk is verder as 60 km van die kus geleë en 

binne ’n hoof- mariene verkeersroete wat om Suider-Afrika 

strek (verwys na Figuur 11), en dus is die meeste van die 

impakte wat met roetine vrystellings en afvoere verband 

hou, nie uniek tot die projekvaartuie nie, maar algemeen tot 

die talle vaartuie wat daagliks deur Suid-Afrikaanse 

kuswaters beweeg. Die oorheersende wind- en stroomrigting 

sal ook sorg dat enige vrystellings en afvoere hoofsaaklik in ’n 

noordwestelike rigting weg van die kus beweeg. Impakte 

word as BAIE LAAG geëvalueer. 

 
Figuur 11: Belangrikste skeepsroetes langs die suidwes-

/suidkus (Bron: www.marinetraffic.com) 

Boorafvoere: Die moontlik beduidendste impak hou verband 

met die versmoring van sensitiewe of potensieel kwesbare 

bentiese gemeenskappe (hardegrond) in boorgruis. Hoewel 

die gebied grootliks met ongekonsolideerde (los) sedimente 

gepaard gaan, wat as ‘minste besorgdheid’ geklassifiseer 

word, kan die afsettingsvoetspoor moontlik met geïsoleerde 

hardegrond in die gebied van belang oorvleuel. Die 

afsettings-voetspoor strek tot 1.8 km van die boorterrein, en 

versprei hoofsaaklik as gevolg van die oorheersende strome 

in ’n noordwestelike rigting, weg van die sensitiewer 

gemeenskappe op die vastelandsplatrand. Om hierdie impak 

te versag, word dit aanbeveel dat boorwerk nie plaasvind 

binne 1 km van enige hardegrond wat (met behulp van 

video) tydens ’n terreinopname voor boorwerk geïdentifiseer 

word nie. Die 1 km-buffer akkommodeer die meeste 

afsetting in die gebied en ’n maksimum risiko van 

versmoring. Die impak van versmoring is MEDIUM en kan as 

gevolg van swak bodem-strome tot 10 jaar duur. 

Die omgewingsrisiko in die sediment weens toksiese effekte 

van die boorvloeistowwe strek 5 km van die boorterrein, 

hoofsaaklik in ’n noordwestelike rigting (verwys na Figuur 

12), waar daar ’n afname in talrykheid, biomassa en 

diversiteit van fauna op die seebodem kan wees. Hierdie 

impak word ook as MEDIUM beskou met die vermyding van 

hardegrond met meer as 1 km en kan tot 10 jaar duur.  

 
Figuur 12: Omgewingsrisiko in die sediment wat die NW 

afsettingsvoetspoor aandui (Bron: Livas 2022) 

Die omgewingsrisiko in die waterkolom strek verder (tot 52 

km op die seebodem en 26 km op die see-oppervlak in ’n 

noordwestelike rigting - Figuur 13), weg van die sensitiewer 

gemeenskappe op die vastelandsplatrand. Hoewel die risiko 

in die waterkolom verder strek as in die sediment, duur dit 

weens vinnige verdunning net tot 7.5 dae. Die 

noordwestelike pluim word oor die algemeen weg van 

langslandige kuitskietgebiede van belangrike kommersiële 

spesies (bv. stokvis, ansjovis en sardien) gelei. Impakte op die 

waterkolom word as GERING geëvalueer.  

 
Figuur 13: Omgewingsrisiko in die waterkolom (op oppervlak) 

wat die NW pluimvoetspoor aandui (Bron: Livas 2022) 

Enige impak op die mariene ekostelsel kan weer ’n impak op 

mense se ontasbare kultuurerfenis hê, insluitend 

afkoms/geestelikheid, lewensbestaan en pleksgevoel. Die see 

word beskryf as ‘lewende’ waters en daar word geglo dat dit 

’n kritieke rol speel in geestelike en gesondheids-bestuur in 

veral inheemse groepe (eerste nasies en Nguni). Sekere 

belangegroepe toon ’n hoë agting vir die see weens hulle 

geestelike en kulturele verbintenis met die see, en is direk op 

die see en kus aangewese vir hulle bestaan, en maatskaplike 

en geestelike welstand. Hoewel geskikte en wesenlike 

pogings tot openbare deelname en die moontlike 

implementering van rituele gebeure die intensiteit van die 

impak vir sommige mense sal verminder, is die impak as 

MEDIUM geëvalueer vir diegene wat kategories op 

5 km in verhouding tot 

die gebied van belang 

 

26 km in verhouding tot 

die gebied van belang 

 

5 km NW 

26 km NW 
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geestelike of kulturele gronde teen olie- en gaseksplorasie 

gekant is.  

As die potensiële impakte van boorwerk met bestaande, 

dikwels onversagte impakte (bv. seebodemmynbou en 

kommersiële treilvissery/visvang) vergelyk word, kan 

aangevoer word dat die voorgestelde boorwerk waarskynlik 

minder van ’n impak as ander bestaande aktiwiteite sal hê op 

die seebodem en dus op kultuur-erfenispraktyke wat die see 

behels.  

Onderwatergeraas: Onderwatergeraas sal deur die 

projekvaartuie en tydens opnames (vertikale seismiese 

profielsamestelling) gegenereer word. Hoewel vaartuig- en 

boorgeraas ’n versteuring vir walvisse en dolfyne tot 66 km, 

visse tot 5 km, en skilpaaie tot 1.5 km vanaf die bron kan 

wees, word dit as ’n mindere kwessie beskou aangesien die 

gebied van belang in ’n hoof- mariene verkeersroete is en 

reeds verhoogde vaartuiggeraas ervaar in vergelyking met 

ander gebiede buite die hoofverkeersroete. Die impak van 

vaartuig-geraas op mariene fauna is BAIE LAAG. 

Geraasmodellering voorspel dat geraas wat tydens opnames 

(vir tot 9 ure) gegenereer word, na raming versteuring tot 2.2 

km weg van die bron vir walvisse en dolfyne, tot 5 km vir 

visse en 1.5 km vir skilpaaie sal veroorsaak. Die belangrike 

kalf- en kweekgebiede van die suidelike noordkaper langs die 

suidweskus en belangrike kuitskietgebiede van visse val buite 

die sone van impak op afstande wat baie verder is as dié 

waar besering of versteuring moontlik sal voorkom. Die 

impak van opnamegeraas op mariene fauna is as LAAG 

geëvalueer. Wat visvang betref, oorvleuel slegs vier sektore 

met die boorgebied en die sone van geraasimpak; naamlik die 

sektore demersale treil, demersale langlyn, groot pelagiese 

langlyn en tunapaal. Op grond van die historiese vangs en 

poging binne die sone van impak, is die impak op hierdie 

sektore as wisselend van BAIE LAAG tot LAAG geëvalueer, 

aangenome dat goeie kommunikasie en koördinasie met 

hierdie sektore plaasvind.  

Daar is GEEN IMPAK op die ander sektore nie, insluitend die 

kleinskaalse visserye, aangesien hierdie sektore buite die 

geskatte sones van impak vir geraas val.  

Veiligheideksklusiesone: Die implementering van die 500 m-

veiligheidsone rondom die booreenheid (’n wetlike vereiste) 

sal visvang effektief by hierdie gebied uitsluit (3 - 4 maande 

per boorgat). Aangesien die veiligheids-eksklusiesone minder 

is as die 2.2 km gedrags-versteuringsone, is die impak op 

visvang as gevolg van eksklusie soortgelyk aan die impak wat 

hierbo vir geraas geëvalueer is (BAIE LAAG tot LAAG).  

Werk- en besigheidsgeleenthede: Die meerderheid van die 

arbeidsmag sal uit hoogs gespesialiseerde, geskoolde 

personeel bestaan wat deur die boorkontrakteur voorsien 

word. Die vraag na plaaslike inhoud en plaaslike 

indiensneming sal verband hou met die gebruik van plaaslike 

diensverskaffers vir logistiek, voorsieningsbasis, helikopters, 

brandstofinname, spyseniering, goedere, verblyf en 

afvalbestuur. Tot 177 plaaslike mense kan vir tot ses maande 

per boorgatveldtog op die voorgestelde projek aangestel 

word. Die impak met betrekking tot werksgeleenthede en 

besigheidsgeleenthede word as positief maar GERING 

geëvalueer. 

7.2 Onbeplande gebeure 

Die grootste omgewingsimpak van aflandige boorwerk is ’n 

groot storting weens ’n boorgatuitblasing. Die moontlikheid 

van ’n boorgatuitblasing is egter uiters onwaarskynlik. In ’n 

Suid-Afrikaanse konteks is 358 boorgate tot op hede in die 

aflandige omgewing geboor en geen boorgatuitblasing is tot 

dusver aangeteken nie. 

’n Groot oliestorting kan die aflandige mariene en kus-

omgewings ernstig beïnvloed, insluitend gemeenskappe se 

lewensbestaan, visvang, ontspanning, toerisme en mariene 

ekologie.  

Modellering van oliestorting dui aan dat sodra olie die 

oppervlak bereik, dit deur heersende winde en oppervlak-

strome versprei word, met die hoogste konsentrasies 

stygende olie wat in ’n NW rigting vervoer word. Kus-

oliebesmering (>1% waarskynlikheid van olie op die 

oppervlak) kan tussen Gqeberha tot noord van die Namibiese 

grens voorkom. Die gedeelte van die kus wat ’n risiko loop, 

hang af van die seisoen waarin boorwerk plaasvind, met die 

tydperk Junie tot Augustus wat die grootste impakte het en 

wat so ver moontlik vermy sal word. Ingeval 

eksplorasieboorgate geboor word in ’n volgorde wat hierdie 

tydperk dek, moet reaksie versterk word. 

Modellering het ook bevestig dat die implementering van 

oppervlak- en ondersese reaksie die maksimum afstande 

vanaf die vrystellingspunt en die maksimum kuslyn wat 

waarskynlik met olie besmeer sal word, asook 

gepaardgaande kuslynoliekonsentrasies verminder. 

In die onwaarskynlike geval van ’n groot oliestorting, 

aangenome dat die ergste scenario van kusoliebesmering 

voorkom, is die oorblywende impak as HOOG tot BAIE HOOG 

geëvalueer. 

7.3 Geen-moontlikheid-alternatief 

Die geen-moontlikheid-alternatief beteken dat Suid-Afrika 

nie in staat sal wees om die gebruik van sy eie binnelandse 

olie- en gasbronne, indien dit bestaan, te optimaliseer om 

met die oorgang na die 2050-teikens vir koolstofneutraliteit 

te help nie. Hieronder is ’n opsomming van wat die geen-

moontlikheid-alternatief vir Suid-Afrika kan beteken. 

• Wat elektrisiteit betref, dui huidige verbruikstendense 

van eindgebruikers daarop dat die vraag na krag in die 

algemeen konstant sal bly en, indien huidige tendense 
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voortduur, blyk dit of Eskom se verouderende 

steenkoolaanlegte (met hulle gepaardgaande 

vrystellings) waarskynlik onbetroubaar sal bly en dat 

beurtkrag waarskynlik sal voortduur.  

• Eskom se sterk afhanklikheid van steenkool vir krag-

opwekking sal Suid-Afrika se koolstofvrystellings hoog 

hou en die bereiking van 2050-teikens sal uitdagend wees 

gegewe die kwessies met huidige transmissie-kapasiteit 

en tegnologie vir batteryberging wat die oorgang na die 

opwekking van hernubare elektrisiteit sal vertraag, asook 

die onderbroke aard van hernubare voorsiening (weens 

afhanklikheid van son- en wind-bronne). 

• Aangesien sonkrag en wind tans nie lewensvatbare 

bronne van basisladingkrag is nie, gebruik Suid-Afrika 

diesel om sy gasturbines te bedryf om in die spitsvraag te 

voorsien, en nie gas wat goedkoper en minder 

besoedelend as diesel is nie. Namate Suid-Afrika van 

steenkool na hernubare energie beweeg, sal die 

afhanklikheid van hierdie spitskragsentrales toeneem.  

• Eskom se stygende koste en hoë koolstof-vrystellingskrag 

sal voortgaan om ’n las vir die Suid-Afrikaanse 

belastingbetaler te wees. 

• Tensy ander binnelandse velde ontwikkeling word, sal 

Suid-Afrika se vraag na gas- en geraffineerde olie-

produkte steeds deur invoere voorsien word.  

• Sonder ’n plaaslike binnelandse hulpbron sal Suid-Afrika 

voortgaan om olie en gas op die ope mark teen minder 

gunstige voorwaardes en teen potensieel hoër pryse aan 

te koop, soos die geval is weens die Oekraïne-Rusland-

konflik, wat die aanbod kan beperk namate Europa 

probeer om Russiese gas te vervang.  

Potensiële voorraad uit die noorde van Mosambiek 

ervaar tans politieke/militêre risiko’s weens die 

Islamitiese oproerigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

• Die tendens van die sluiting van Suid-Afrikaanse 

olieraffinaderye sal voortduur, wat beteken dat die vraag 

na geraffineerde olieprodukte waarskynlik deur ’n 

toename in invoere voorsien sal word. Dit sal Suid-Afrika 

weer aan groot prysrisiko blootstel as gevolg van die 

internasionale energiemark en die hoë vlakke van risiko 

in energievoorsiening. En dit sal dus armoede en 

ongelykheid vererger. 

Suid-Afrikaanse binnelandse gaseksplorasie bied ’n 

geleentheid om energie te voorsien wat mededingend geprys 

kan word, betreklik lae koolstof-versendbare krag sonder die 

inherente weerrisiko van sonkrag of wind-opwekking (in die 

afwesigheid van nutsskaalbatterye) kan produseer, en Suid-

Afrika se blootstelling aan die hoogs wisselvallige 

internasionale energiemarkte (skommelende prys) kan 

verminder. Daarbenewens sal die gebruik van ’n binnelandse 

hulpbron ’n laer koolstofvoetspoor hê as invoere uit die 

buiteland, en dit moenie beskou word as om strydig met die 

bereiking van koolstofneutraliteit teen 2050 te wees nie. 

9. WAT GEBEUR VOLGENDE? 

• Registreer asseblief op die projekdatabasis en/of dien 

kommentaar in teen nie later nie as 7 Desember 2022. 

• Alle kommentaar wat ontvang word, sal in die finale 

OIB-verslag behandel word. 

• Die finale OIB-verslag sal aan die Bevoegde Owerheid 

voorgelê word vir besluitneming, en die aansoek sal óf 

goedgekeur óf afgekeur word. 

• Indien u op die projekdatabasis geregistreer is, sal u 

van die besluit in kennis gestel word. 
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SLR se verbintenis rakende die beskerming van persoonlike inligting:  

Deur u persoonlike inligting as deel van kommentaar te verskaf, sal u by die projekdatabasis vir belanghebbendes ingesluit word, en u 

stem toe dat SLR u inligting ingevolge die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 bestuur.   

Met u registrasie op die projekdatabasis magtig u SLR om (1) u persoonlike inligting as deel van ’n kontakdatabasis vir hierdie en/of 

ander OMIB’s te behou en te gebruik, (2) u oor hierdie en/of ander OMIB-prosesse te kontak, ( 3) die databasis aan ander gemagtigde 

partye vir wettige doeleindes bekend te maak, (4) dit vir wettige doeleindes te prosesseer, en (5) korrespondensie wat ontvang is, by 

OMIB-verslae in te sluit.  

SLR sal nie u persoonlike inligting prosesseer nie, behalwe soos toegelaat of vereis deur OMIB-prosesse of soos deur die wet of 

openbare beleid bepaal. SLR sal redelike, toepaslike sekuriteitsmaatreëls toepas om persoonlike inligting te beskerm, en om 

redelikerwys enige skade aan, verlies van of ongemagtigde toegang tot of bekendmaking van persoonlike inligting te voorkom, behalwe 

soos vereis vir OMIB-prosesse of soos deur enige wet of openbare beleid bepaal.  

U mag enige tyd met SLR in verbinding te tree en versoek dat u persoonlike inligting uit die projekdatabasis vir belanghebbendes 

geskrap word of dat kommentaar nie by OMIB-verslae ingesluit word nie.  


