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 Hierdie agtergrondinligtingsdokument (AID) bied aan u, as 'n belanghebbende en 

geraakte party (B&GP), 'n oorsig van die voorgenome projek 

 Die AID nooi u, as 'n B&GP, om deel te neem aan die vereiste openbare 

deelnameproses (ODP) 

 Die AID bied aan u, as 'n B&GP, 'n geleentheid om by te dra tot en deel te neem 

aan die formulering van die Bestekverslag (BV), die Omgewingsimpakverslag 

(OIV) en die Omgewingsbestuursprogramverslag (OBPRV) 

 Die AID bied ook aan u, as 'n B&GP, 'n geleentheid om die projekspan te 

voorsien van u kommentaar, bekommernisse en beswaar rakende die 

voorgenome projek 
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1. AGTERGROND 
 
 

Goosebay Farm (Pty) Ltd (ten volle in besit van die Van Wyk Land Development Corporation (Pty) Ltd “VLDC”-

groep) het in November 2017 'n aansoek vir 'n Mynreg en Omgewingsmagtiging by die Departement van 

Mineralehulpbronne (DMH) Vrystaatse Streeksbestuurder ingedien. Hierdie aansoek is toegewys onder die 

verwysingsnommer: FS 30/5/1/2/2/10042 MR. Maar hierdie aanvanklike aansoek is om die volgende redes deur 

die Applikant teruggetrek: 

 Verandering van Applikant om te voldoen aan vereistes vir  breedgebaseerde swart ekonomiese 

bemagtiging. 

 Verandering van die Omgewingsassesseringspraktisyn (OAP) en aanstelling van 'n nuwe OAP (Shango 

Solutions) om 'n nuwe Mynreg-aansoekproses aan die gang te sit. 

 Vooraansoekvergadering met die Departement van Water en Sanitasie om 'n nuwe mynvoetspoor te 

bepaal vir minimale risiko’s vir waterhulpbronne. 

 Vergadering met die Plaaslike Munisipaliteit om die verwante Sosiale en Arbeidsplan in 

ooreenstemming te bring met die relevante Plaaslike Ekonomiese Ontwikkelingsprojekte. 

 Ongekende aantal besware van die B&GPs weens die sensitiwiteit van die mynvoetspoor. 

'n Nuwe aansoek onder die nuwe maatskappy, Monte Cristo Commercial Park (Pty) Ltd (ten volle in besit van die 

VLDC-groep) is ingedien op die 24
ste

 Augustus 2018 en is toegewys onder die verwysingsnommer: 

FS 30/5/1/2/5/2/10048 MR. 
 

 
 

2. INLEIDING 
 
 

Monte Cristo Commercial Park (Pty) Ltd (hierna verwys as Monte Cristo, die Applikant) is van voorneme om 'n 

oopgroefmyn te vestig wat die ontwikkeling van oop groewe en verwante myn-infrastruktuur sal behels. Die projek 

sal bekend staan as Pure Source Mine. Grondstowwe wat ontgin sal word, sluit in sand, aggregaat/klipgruis en 

diamante (alluviaal).  

 

Om hierdie voorgenome mynbou- en verwante aktiwiteite te kan onderneem, moet Monte Cristo 'n Mynreg (MR) 

verkry ingevolge Afdeling 22 van die Wet op die Ontwikkeling van Minerale- en Petroleumhulpbronne, 2002  (Wet 

28 van 2002, soos gewysig) (WOMPH). In ooreenstemming met die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998 

(Wet 107 van 1998) (WNOB), Omgewingsimpakassessering (OIA) en WNOB: Afvalregulasies, die Nasionale 

Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) (NWW), asook die WNOB: Lugkwaliteitwet, 2004 (Wet 39 van 2004) word die  

volgende omgewingspermitte en lisensieprosesse benodig: 

 Onderneem die Openbare Deelnameproses 

 Samestelling van 'n Aansoek om Geïntegreerde Omgewingsmagtiging 

 Samestelling van Bestek- en Omgewingsimpakverslae 

 Ontwikkeling van 'n Omgewingsbestuurprogram en 'n Geïntegreerde Water- en Afvalbestuurplan 

 Indiening van 'n Aansoek om Geïntegreerde Watergebruiklisensie 

 Indiening van 'n Aansoek om Lugemissie-lisensie 

 
 

Die VLDC-groep het Shango Solutions aangestel as die Omgewingsassesseringspraktisyn (OAP) om die vereiste 

omgewingsproses vir die Aansoek om Mynreg te bestuur. 
 

 
 

3. PROJEKLIGGING 
 

 
 

Die aansoekgebied grens aan die Vaalrivier en dek 'n lugomvang van 858.5825 hektaar (ha). Maar die algehele 

gebiedsoppervlak wat versteur sal word, is slegs ongeveer 363.5 ha. Die aansoekgebied strek oor drie plaasdele, 

naamlik die (i) Resterende gedeelte (Re), (ii) Restant van Deel 1 en (iii) Deel 3 van die plaas Woodlands 407, en is 

geleë in die Vrystaatprovinsie van Suid-Afrika. Tabel 1 dui die eiendombesonderhede aan. 
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Tabel 1: Eiendombesonderhede.  

                Plaasnaam Plaasdeel AL-kode 

1 Woodlands 407 0(RE) F02500000000040700000 

2 Woodlands 407 1(RE) F02500000000040700001 

3 Woodlands 407 3 F02500000000040700003 

 

 
Figuur 1: Liggingsplan.
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4. PROJEKBESKRYWING 
 

 

Monte Cristo het aansoek gedoen vir 'n Mynreg wat hulle in staat sal stel om vir sand, aggregaat/klipgruis en diamante 

(alluviaal) te ontgin. Ontginning onder die Mynreg sal onderneem word deur middel van 'n trok-en-graaf-metode met die 

geskikte grootte dieselaangedrewe toerusting en 'n gebied van 363.5 ha sal afgebaken word vir oopgroefmynbou en 

verwante infrastruktuur. Die beplande oopgroefmyn sal bestaan uit drie spesifieke oopgroefgebiede vir die silikasand 

(hoofgroef, noordelike groef en oostelike groef) en vier oopgroefgebiede vir die aggregaat (noordelike groef, sentrale 

groef, suidoostelike groef en suidwestelike groef) wat elk 'n maksimum van 12 meter diep sal wees. 'n Oorsig van die 

mynboumetode vir die drie grondstowwe word hieronder beskryf. 

 

Voordat daar begin word om die sand te ontgin, sal bogrond verwyder word uit die gebied wat vir mynbou afgebaken is 

en in hope langs die groef gehou word vir rehabilitering. Die sand sal in banke ontgin word en uitskot sal teruggevul 

word in die gat namate die ontginning vorder. Oopgroefbanke sal gevestig word met 'n maksimum hoogte van tussen 

1.5 m tot 3 m. Sand sal in die groef gesif of per trok of vervoerband na die wasaanleg vervoer word. Die 

gespesialiseerde sandverwerkingsmetode word in Figuur 2 geïllustreer.  

 
 

 
Figuur 2: Gespesialiseerde sandverwerking. 

Wanneer die sand verwyder is, sal die onderliggende gruis (potensieel diamanthoudend) blootgestel word en 

omgekeerde-sirkulasie-boorgate sal gesink word om die gruisgehalte en diamantpotensiaal te toets. Waar gepas, sal 

dit uitgegrawe en gesif word. Die oorskot sal gebruik word vir terugvulling, die -2mm sal gewy word aan die 

sandontginningsbedrywighede en die +2-32mm-fraksie sal naby die groef verwerk word om diamante te ontgin. Die 

diamantpotensiaal bestaan regoor die projekgebied maar sal aanvanklik in die noordelike sandgroefgebied geevalueer 

word. 

 

Waar daar nie sand is nie, sal die bogrond verwyder word om aggregaat bloot te stel en opgehoop word voordat die 

aggregaat ontgin word. Die ontginde aggregaat sal by die groef vergruis word deur 'n mobiele klipbreker en 

uitskotmateriaal sal teruggevul word in die groef namate die mynbou vorder. Figuur 3 stel die stappe voor wat gevolg 

word deur die ontginning en verwerking van aggregaat.  
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Figuur 3: Aggregaat-ontginning en -verwerking. 

Indien daar diamantpotensiaal gevind word tydens die voorgenome boorprogram sal die geskikte gruisfraksie vervoer 

word na die nabygeleë aanleg vir verwerking sodat diamante ontgin kan word deur middel van die metode soos in 

Figuur 4 gesien. 

 

 
Figuur 4: Diamantontginningsmetode. 

 

Enige mynbou- of mineraalprosesseringsverwante materiaal wat nie verkoop kan word nie, sal gebruik word vir 

terugvulling van die ontginde groewe gedurende hernuwende rehabilitering. Die verwagte lewensduur van die myn is 

30 jaar, met 'n opsie om die ontginningsprogram te hernieu indien dit nie voltooi is nie.  
 

 

 

5. GEOLOGIESE FORMASIE EN MYNBOUTEIKENS                                                                                      
 

 

 
 

Sand en aggregate uit die Kwarternêre tydperk is die mynboudoelwit. Hierdie sand is ongekonsolideer en lê in 

diskordansie op sedimente van die Transvaal-supergroep. 'n  Stratigrafiese pilaar van hierdie rotsreeks word in Figuur 5 

getoon. Die sekondêre grondstof waarin belanggestel word, is die ongekonsolideerde Kwarternêre gruis, wat potensieel 

alluviale diamante bevat.  
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Figuur 5: Stratigrafiese pilaar van die gebied waarin belanggestel word. 
 

6. OORWEGING VAN ALTERNATIEWE 
 
 

Drie alternatiewe terreine word oorweeg vir die posisie van die aanleg binne die aansoekgebied. Hierdie alternatiewe 

sal breedvoerdig bespreek word in die Bestekverslag wat ingedien sal word by die DMH se Streeksbestuurder vir die 

Vrystaat. 
 

 

 

7. PROJEK-INFRASTRUKTUUR  
 

 

Die volgende infrastruktuur-komponente sal gedurende die mynbouproses gevestig word: 

 Damme 

 Wasaanleg vir sandontginning 

 Draaipan-verwerkingsaanleg vir alluviale diamantmynbou 

 Potensiële alluviale diamant-X-straal- en/of vloeisorteer-fasiliteit 

 Infrastruktuur vir skoon- en vuilwaterbestuur (besoedelingsbeheerdam, waterherwinningsaanleg-

besinkingspoele, reënwaterafloopstrukture, waterpyplynnetwerk, asook pompstasies) 

 Drogings- en siftingsaanlegte 

 Bogrond- en afloop-mynhope 

Addisionele mynbou- en verwerkingsinfrastruktuur sal insluit vervoerpaaie, werkswinkels, weegbrug en kantore, 

vervoerbande, kragdrade, kantore, verkleehuise en draagbare chemiese ablusiegeriewe vir werknemers gedurende die 

konstruksie- en operasionele fases. 
 

 

 

8. DIENSTE 
 
 

8.1. Watervoorraad 

Water vir mynbou en veredeling sal verkry word van grondwater of uit die Vaalrivier, ooreenkomstig die relevante 

Watergebruiklisensie. Die geraamde jaarlikse watervereistes is: 

 500 miljoen liter vir sandmynbou 

 300 miljoen liter vir aggregaat- en diamantmynbou 

 10 miljoen liter vir stofonderdrukking 
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Daar word geraam dat die watervoorraad wat vir die aanleg- en spoelbedrywighede nodig is ongeveer  

800 -1 000 m³/hr (800 000 -1 000 000 lt/hr) sal wees, en daarom sal 'n herwinningsaanleg nodig wees om die 

waterverbruik te verminder tot 80 – 100 m
3
/hr. 'n Klein hoeveelheid water sal ook nodig wees vir die werkswinkels, 

kantore en verkleehuis.  

 

Dit sal nodig wees om met 'n proses te begin vir 'n Aansoek om 'n Geïntegreerde Watergebruiklisensie (AGWGL) en 'n 

verwante Water- en Afvalwaterbestuurplan (GWABP) om 'n Watergebruiklisensie by die Departement van Water en 

Sanitasie (DWS) te kry. 

 

8.2. Kragtoevoer 

Die voorgenome myn sal kragtoevoer vereis vanaf die nasionale netwerk vir die veredelingsaanleg en werkswinkels, en 

aansoek daarvoor is by Eskom gedoen. Daar is 'n 11 kV-lyn op die suidelike grens van die projekgebied vanwaar krag 

vir die aanleg verkry sal word. Die beplanning is afgehandel en Eskom is betaal vir 'n voorlopige 180 kVA Ruraflex-

voorsiening. Daar word verwag dat die elektriese vereistes, wanneer die aanleg eers in volle werking is, 2500 kVA of 

2.5 MVA sal wees. Dit sal gebruik word vir die wasaanleg, drogingsaanleg, werkswinkels en kantore, asook 

aanvullende gebruike. 

 

8.3. Vervoer 

Die Vaal Eden-pad (S171), wat die suidelike grens van die projekgebied vorm, sal gebruik word vir die vervoer van 

materiaal van en na die terrein. 'n Toegangspad sal gemaak word van die hek na die aanleggebied en sal regdeur die 

lewensduur van die projek gebruik word.  

 

8.4. Afval 

Algemene en gevaarlike industriële afval sal tydelik op die perseel geberg word in toegewese areas (afval/skrootwerf) 

en verwyder word na toegelate afvalverwyderingsfasiliteite weg van die terrein af. 

 

8.5. Riool 

Draagbare chemiese toilette sal gebruik en gereeld gediens word deur eksterne diensverskaffers gedurende die 

konstruksie- en operasionele fases.  
 

 

9. PERSONEEL EN BEHUISING 
 
 

9.1 Werk 

Die werk sal gedoen word deur ongeveer 22 tot 25 werkers gedurende die konstruksiefase en ongeveer 48 tot 50 

voltydse werkers tydens spitsproduksie. 

 

9.2 Behuising 

Pure Source Mine sal vir geskikte werknemerverblyf sorg wat werknemers in staat sal stel om in 'n stabiele, gesonde en 

veilige omgewing te woon wat binne pendelafstand van hulle werksplek is. 
 

 

 

10. REGULATORIESE VEREISTES/REGSRAAMWERK 
 

 

Die Suid-Afrikaanse wet vereis dat Omgewingsmagtiging aangevra word vir sekere aktiwiteite voordat dit begin kan word. 

Die Bestek van 'n OIA-proses binne die raamwerk van die WNOB 2014 OIA Regulasies (soos gewysig) hang af van die 

omvang van die voorgenome aktiwiteit en ook of die aktiwiteit gelys is in òf GNR 327 (Lyskennisgewing 1 – LN1) òf GNR 

324 (Lyskennisgewing 3 – LN3), wat 'n Basiese Assesseringsproses sal vereis, of GNR 325 (Lyskennisgewing 2 – LN2) 

wat 'n volledige Bestek- en OIA-proses sal vereis.  Ingevolge WNOB en sy OIA Regulasies (GNR 324/GNR 325/GNR 

327), sit Tabel 2 die gelyste aktiwiteite uiteen wat op die voorgenome projek van toepassing kan wees. As sodanig is die 

aansoek onderhewig aan die Bestek- en Omgewingsimpakverslagproses. 
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Tabel 2: Omgewingsimpakassessering (OIA) Regulasies gepromulgeer in Desember 2014 en gewysig op die 7
de

 April 

2017 ingevolge die Wet op Nasionale Omgewingbestuur, 1998 (Wet 107 van 1998). 

Aktiwiteitnommer Gelyste aktiwiteit 

WNOB-LYSKENNISGEWING 1 GNR 327 

GNR 327 van 7 April 2017, Aktiwiteit 9 

Die ontwikkeling van infrastruktuur van langer as 1 000 meter vir die 

massavervoer van water of reënwater – (i) met 'n interne deursnee van 

0.36 meter of meer, of; (ii) met 'n spitsdeurset van 120 liter per sekonde of 

meer. 

GNR 327 van 7 April 2017, Aktiwiteit 12 

(ii)(c) 

Die ontwikkeling van infrastruktuur of strukture met 'n fisiese voetspoor van 

100 meter of meer waar sulke ontwikkeling plaasvind – indien geen 

ontwikkelingsterugslag bestaan nie, binne 32 meter vanaf 'n waterloop 

gemeet vanaf die rand van die waterloop.  

GNR 327 van 7 April 2017, Aktiwiteit 14 

Die ontwikkeling en verwante bedryf van fasiliteite of infrastruktuur vir die 

berging, of vir die berging en hantering, van gevaarlike goed, waar 

sodanige berging plaasvind in houers met 'n gekombineerde kapasiteit van 

80 kubieke meter of meer, maar wat nie 500 kubieke meter oorskry nie.  

GNR 327 van 7 April 2017, Aktiwiteit 24 

(ii) 

Die ontwikkeling van 'n pad met 'n reserwe wat breër is as 13.5 meter, of 

waar daar geen reserwe is nie, breër as 8 meter.  

GNR 327 van 7 April 2017, Aktiwiteit 28 

Residensiële, gemengde, kleinhandel-, kommersiële, industriële of 

institusionele ontwikkelings waar sodanige grond gebruik is vir landbou, 

wildboerdery, perdrydoelwitte of bebossing op of voor 01 April 1998 en 

waar sodanige ontwikkeling: (i) sal plaasvind buite 'n stedelike gebied, 

waar die totale hoeveelheid grond wat gebruik word groter is as 5 hektaar 

of (ii) sal plaasvind buite 'n stedelike gebied, waar die totale hoeveelheid 

grond wat ontwikkel sal word groter is as 1 hektaar.  

WNOB-LYSKENNISGEWING 2 GNR 325 

GNR 325 van 7 April 2017, Aktiwiteit 17 

Enige aktiwiteit, insluitend die bedryf van daardie aktiwiteit, wat 'n mynreg 

vereis, soos uiteengesit in Afdeling 22 van die Wet op die Ontwikkeling van 

Minerale- en Petroleumhulpbronne, 2002 (Wet 28 van 2002), ingeslote (a) 

verwante infrastruktuur, strukture en grondwerk wat direk verband hou met 

die ontginning van 'n mineralehulpbron [,]; of (b) [ingeslote aktiwiteite 

waarvoor 'n vrystelling uitgereik is kragtens Afdeling 106 van die Wet op 

die Ontwikkeling van Minerale- en Petroleumhulpbronne, 2002 (Wet 28 

van 2002)] die primêre verwerking van 'n mineralehulpbron, ingeslote 

winning, onttrekking, klassifikasie, konsentrasie, vergruising, sifting of was; 

maar uitgeslote die sekondêre verwerking van ŉ mineralehulpbron, 

ingeslote smelting, veredeling, reduksie, raffinering, kalsinering of 

vergassing van die mineralehulpbron, in welke geval Aktiwiteit 6 in hierdie 

Kennisgewing van toepassing is.  

GNR 325 van 7 April 2017, Aktiwiteit 6 

Die ontwikkeling van fasiliteite of infrastruktuur vir enige proses wat 'n 

permit of lisensie of 'n aangepaste permit of lisensie vereis ingevolge 

nasionale of provinsiale wetgewing wat in beheer is van die opwekking of 

vrystelling van emissies, besoedeling of afval, uitgeslote (i) aktiwiteite wat 

geïdentifiseer en ingesluit word in Lyskennisgewing 1 van 2014; (ii) 

aktiwiteite wat ingesluit is by die lys van afvalbestuuraktiwiteite gepubliseer 

ingevolge Afdeling 19 van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Afval, 

2008 (Wet 59 van 2008), in welke geval die Wet op Nasionale 

Omgewingsbestuur: Afval, 2008 van toepassing is; (iii) die ontwikkeling 
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Aktiwiteitnommer Gelyste aktiwiteit 

van fasiliteite of infrastruktuur vir die behandeling van rioolwater, 

besoedelde water, afvalwater of riool waar sulke fasiliteite 'n daaglikse 

deurgaanse kapasiteit het van 2 000 kubieke meter of minder; of (iv) waar 

die ontwikkeling direk verband hou met waterboerderyfasiliteite of 

infrastruktuur waar die afvalwater se afvoerkapasiteit nie 50 kubieke meter 

per dag sal oorskry nie. 

GNR 325 van 7 April 2017, Aktiwiteit 15 

Die uithaal van inheemse plantegroei oor ŉ gebied van 20 hektaar of meer 

waar sodanige uithaal van inheemse plantegroei vereis word vir (i) die 

onderneem van 'n lineêre aktiwiteit; of (ii) onderhoudsdoeleindes, 

onderneem in ooreenstemming met 'n onderhoudsbestuurplan. 

WNOB-LYSKENNISGEWING 3 GNR 324 

GNR 324 van 7 April 2017, Aktiwiteit 

12(b) 

Die uithaal van inheemse plantegroei oor ŉ gebied van 300 vierkante 

meter of meer, buiten waar sodanige uithaal van inheemse plantegroei vir 

onderhoudsdoeleindes, onderneem in ooreenstemming met die 

onderhoudsplan, nodig is – (i) binne enige kritiek-bedreigde of bedreigde 

ekostelsel wat ingevolge artikel 52 van die WNOB gelys is, of voordat so 'n 

lys gepubliseer is, binne ŉ gebied wat as kritiek-bedreig in die Nasionale 

Ruimtelike Biodiversiteitsassessering 2004 geïdentifiseer is; (ii) binne 

kritieke biodiversiteitsgebiede soos in biostreeksplanne geïdentifiseer; (iii) 

op grond waar, toe hierdie kennisgewing in werking getree het of daarna, 

sulke spasie gesoneer is as oop spasie, vir bewaring of 'n ekwivalente 

sonering; of (iv) gebiede binne 'n waterloop of 'n moerasland; of binne 100 

meter vanaf die rand van 'n waterloop of moerasland 

GNR 324 van 7 April 2017, Aktiwiteit 13 

Die ontwikkeling van fasiliteite of infrastruktuur vir die buitestroom-berging 

van water, ingeslote damme en reservoirs, met 'n gekombineerde 

kapasiteit van 50 000 kubieke meter of meer, tensy sodanige berging val 

binne die omvang van Aktiwiteit 16 in Lyskennisgewing 2 van 2014. 

 
 

Daarbenewens kan die projek aanleiding gee tot sekere gelyste aktiwiteite onder die Wet op Nasionale 

Omgewingsbestuur: Afval, 2008 (Wet 59 van 2008 - WNOBA), soos uiteengesit in Tabel 3.  

Tabel 2: Afvalklassifikasie en -bestuurregulasies gewysig op die 24
ste

 Julie 2015 ingevolge die Wet op Nasionale 

Omgewingsbestuur: Afval, 2008 (Wet 59 van 2008).  
 

Aktiwiteitnommer 
 

Gelyste aktiwiteit 

GNR 633 van 24 Julie 2015, Aktiwiteit 11 

(Kategorie B) 

Die vestiging of herwinning van 'n oorskotvoorraad of oorskotneerslag wat 

die gevolg is van aktiwiteite wat 'n mynreg, ontginningsreg of produksiereg 

vereis ingevolge die Wet op die Ontwikkeling van Minerale- en 

Petroleumhulpbronne, 2002 (Wet 28 van 2002). 

GNR 921 van 29 November 2013, 

Aktiwiteit 10 (Kategorie B) 

Die oprigting van 'n fasiliteit vir afvalbestuuraktiwiteit gelys in Kategorie B 

van hierdie Skedule (nie in isolasie van die verwante afvalbestuuraktiwiteit 

nie). 
 

 

 

Daarbenewens word daar verwag dat hierdie projek tot verskeie watergebruike aanleiding sal gee, soos omskryf in 

Afdeling 21 of die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998 – NWW) en dat dit gevolglik sal vereis dat 'n Aansoek om 

Geïntegreerde Watergebruiklisensie (AGWGL) verkry word by die DWS.  Verwagte watergebruike waartoe daar 

aanleiding gegee sal word, is in Tabel 4 uiteengesit.  

Tabel 3: Watergebruiksoorte ingevolge Afdeling 21 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998). 
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Watergebruik 
 

Beskrywing 

Afdeling 21 (a) Neem van water uit 'n waterhulpbron 

Afdeling 21 (b) Berging van water 

Afdeling 21 (c) Verhindering of verlegging van die vloei van water in 'n waterloop 

Afdeling 21 (e) Uitvoer van 'n beheerde aktiwiteit 

Afdeling 21 (f) 
Vrystelling van afval of water wat afval bevat in 'n rivierbron deur 'n pyp, 

kanaal, rioolpyp of ander afvoerpyp 

Afdeling 21 (g) 
Verwydering van afval op 'n manier wat 'n negatiewe impak op 'n 

waterbron kan hê 

Afdeling 21 (i) Verandering van die bedding, oewer, vloei of kenmerke van 'n waterloop 

Afdeling 21 (j) 
Verwydering of afvoer van water wat ondergronds gevind is vir die 

voortsetting van die aktiwiteit of vir die veiligheid van mense. 

 

Verder sal daar aansoek gedoen word vir 'n Lugemissie-lisensie (vir die drogingsaanleg) by die Fezile Dabi-

distriksmunisipaliteit. 

 

11. VOORLOPIGE POTENSIËLE IMPAKTE 
 
 

Onder is 'n voorlopige lys van negatiewe impakte geïdentifiseer tydens die Bestekfase van hierdie projek. Hierdie impakte, 

en enige ander wat geïdentifiseer is, sal verder geassesseer word gedurende die OIA-fase van die projek: 
 

 Gevaarlike uitgrawings wat veiligheidsrisiko’s vir 

derdepartye inhou 

 Inmenging met bestaande grondgebruik 

 Sin vir die plek 

 Persepsies en verwagtinge 

 Verlies aan grondhulpbronne en verwante 

grondvermoë 

 Fisiese verlies aan biodiversiteit 

 Algemene versteuring van biodiversiteit 

 Verlies aan of versteuring van water-ekostelsels 

 Kwantiteit- en kwaliteit-impakte op 

oppervlakwaterhulpbronne 

 Toename in lugbesoedeling 

 Toename in steurende geraasvlakke 

 Negatiewe landskap- en visuele impakte 

 Toename in verkeer wat padtoestande en veiligheid 

beïnvloed 

 Verlies aan of versteuring van erfenis/kulturele/ 

paleontologiese bronne 

 Binnewaartse migrasie en verwante sosiale 

probleme 

 Vermindering van bestaande ekonomiese 

aktiwiteite 

 Impak op eiendomswaardes 

 Storting van gevaarlike chemikalieë 

 Grondbesmetting 

 Grondverdigting 

 Impak op mense se gesondheid 

 Impak op lewensbestaan 

 

Die voorlopige positiewe implikasies van die voorgenome Pure Source Mine-projek is soos volg: 
 

 Werkskepping 

 Skepping van tegniese en algemene vaardighede 

in die gebied, en verbeter sodoende die 

gemeenskap 

 Toename in sakegeleenthede 

 Verbetering van Bruto binnelandse produk (BBP) 

en welvaartskepping 

 Toename in verkope en winste 

 Verspreiding van inkomste en welvaart 

 

 

12. SLUITINGSDOELWIT 
 
 

Die sluitingsdoelwit is om die plaasdele te ontwikkel as 'n eko-landgoed met residensiële en gasvryheidsgeriewe op die 

oewer van die Vaalrivier. Die aansoekgebied word tans gebruik as 'n wildsplaas en dit sal steeds die vernaamste gebruik 

van die grond bly, tesame met ander landbou-aktiwiteite soos gewasaanplanting. Mynbou is 'n tussentydse grondgebruik 

en sal op 'n sensitiewe manier gedoen word wat geen negatiewe impak op die wild sal hê nie.   



  

  10 

 

 

 
 

 

13. SPESIALIS-ASSESSERINGS 
 
 

Opdrag is gegee vir die volgende spesialisstudies om insette te lewer in die Bestek- en OIA-verslag vir die projek 

(Tabel 5).  
 

Tabel 4: Spesialisstudies waarvoor opdrag gegee is vir Pure Source Mine. 
 

Studie 

 

Spesialis 

 

Grond, grondvermoë en landboupotensiaal 
 

The Biodiversity Company 

 

Grondbiodiversiteit 
 

The Biodiversity Company 

 

Water- en moeraslandbiodiversiteit 
 

The Biodiversity Company 

 

Visueel 
 

The Biodiversity Company 

 

Hidrologie, onder andere vloedlyn- en 

buffersoneberekenings 

 

The Biodiversity Company 

 

Erfenis 
 

Francois Coetzee 

 

Geraas en lugkwaliteit 
 

Airshed Planning Professionals 

 

Verkeer 
 

Siyazi Transportation Services 

 

Paleontologie 
 

Shango Solutions 

 

Sosiaal 
 

Umsizi Sustainable Social Solutions 

 

Ekonomies 
 

Independent Economic Researchers 

 

Finansiële voorsiening 
 

Digby Wells 

 

Geohidrologie en afvalklassifisering 
 

Noa 8 Agencies 
 

 

 

 
 

14. BESTEK- EN OMGEWINGSIMPAKVERSLAGPROSES 
              

 

Figuur 6 wys wat die verwagte omvang en tyd is ten opsigte van die uitvoer van 'n volledige Bestek- en OIA-proses in 

ooreenstemming met die WNOB 2014 OIA Regulasies (soos gewysig).   
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Figuur 6: Geïntegreerde OIA- en geïntegreerde WGL-proses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

44 

dae 

Dien in by Owerheid 

Dien Bestekverslag in 

Aan 

Finale Bestekverslag 

 <30 dae- open-

bare hersiening 

Aanvaar finale Bestekverslag 

Dien OIV + OBPR in 

OM/ABL geweier OM/ABL 

uitgereik 

Dien finale OIV + OBPR in by Owerheid 

106 

dae 

Openbare Impakverslag (OIV) + Openbare 

Bestuursprogram (OBPR) 
  

Finale OIV + OBPR 

 

Aansoekvorm 

Dien aansoek in 

Kennisgewing vir 

openbare hersiening 
 

Bestekverslag 

  

Dien appèlkennisgewing in 

 

Appèlkennisgewing aan B&GPs 
  

Projek-afwikkeling 

Begin van projek 

14 dae 

Kennisgewing van 

voorneme erken 

Terreininspeksie, 

vooraansoekvergadering 

Dien finale AGWGL en 

tegniese verslae in: 

 OIV + OBPR 

 

<30dae- open-

bare hersiening 

DWS hersiening en kommentaar 

  

DWS hersiening en 

kommentaar 

  

WGL uitgereik 

Dien appèlkennisgewing in 

In
g

e
n

ie
u

rs
- 

e
n

 O
m

g
e

w
in

g
sp

e
si

a
li

ss
tu

d
ie

s 

GEÏNTEGREERDE OMGEWINGSMAGTIGING (OM) en AFVALBESTUURLISENSIE (ABL) 
 

GEÏNTEGREERDE WATERGEBRUIKLISENSIE (GWGL)  

Eerste oproep om te re-

gistreer en kennisgewing 

vir openbare hersiening 
 



  

  12 

 

 

 

 

 

 

15. BESKIKBAARHEID VAN BESTEKVERSLAG EN OPE DAG VIR BESTEKFASE 
 
 

Die Bestekverslag sal beskikbaar gemaak word vir openbare hersiening vir 'n tydperk van 30 dae, vanaf die 08
ste

 

Oktober 2018 tot die 09
de

 November 2018 by die volgende plek:  

Plek Adres 

Vintage Yard Wedding Venue 
GPS-koördinate:  26°46'05.5"S 27°35'07.3"E 

32 Welbedacht Farm, Parys 
 

 

Daarbenewens sal 'n elektroniese afskrif beskikbaar gestel word op die webtuiste van Shango Solutions 

(www.shango.co.za/public-documents/) vanaf die 08
ste

 Oktober 2018. B&GPs word genooi om deel te neem deur 

kommentaar te lewer en kommerwekkende kwessies te opper oor die voorgestelde projek. 

'n Ope dag vir belanghebbendes sal gehou word om die inhoud van die Bestekverslag te bespreek. Besonderhede oor 

die datum, tyd en plek word hieronder voorsien. 

Datum Tyd Plek 

24 Oktober 2018 09H00 tot 17H00 Vintage Yard Wedding Venue 

 
 

 

16. TYDPERK WAARVOOR DIE OMGEWINGSMAGTIGING VEREIS WORD 
 

 

Die Omgewingsmagtiging word vir dertig (30) jaar vereis. 
 
 

 

17. BEHOEFTE AAN EN WENSLIKHEID VAN DIE PROJEK 
 

 

Monte Cristo is van voorneme om hulpbronontginning te optimaliseer deur 'n aansoek om 'n Mynreg. Die verwagte 

markpryse in die medium en langtermyn word as gunstig beskou vir projekontwikkeling. Die projek sal waarskynlik 

grootliks bydra tot die sosio-ekonomiese status quo in die vorm van verhoogde inkomste, werkskepping en ander 

voordele wat op plaaslike, streeks- en nasionale vlak sal deurvloei. 
 

 

 

18. OPENBARE DEELNAMEPROSES 
 

 

Die leser word hiermee genooi om vrylik deel te neem, en enige vrae of inligting wat tot die Bestek- en 

Omgewingverslagproses kan bydra, in te dien. Openbare deelname is ŉ noodsaaklike komponent van die proses. Dit 

spreek tot die reg van B&GPs om oor die voorgenome aktiwiteite ingelig te word en betrokke te wees by die besluite wat 

hulle raak. Dit bied ook aan die OAP die geleentheid om die kwessies en bekommernisse wat deur B&GPs geopper 

word, aan te spreek, wat die OAP in staat stel om al die moontlike impakte van die voorgenome projek te assesseer.  
 

 

 

19. UITNODIGING OM TE REGISTREER 
 

 

Indien u as 'n B&GP wil registreer en op hoogte gehou wil word van hierdie projek, moet u asseblief die aangehegte 

vraelys invul en terugbesorg aan Shango Solutions teen nie later nie as die 09de November 2018. 
 

 

Enige navrae, kommentaar of bekommernisse ten opsigte van hierdie aansoek kan gerig word aan Shango 

Solutions: 

 Tel: 011 678 6504  

 Faks: 011 678 9731 

 Kontakpersoon: Me Zizo Siwendu 

 Projeknaam: Pure Source Mine  

 Posadres: Posbus 2591, Cresta, 2118, Suid-Afrika  
 

 

 

 

Enige kommentaar of bekommernisse oor hierdie aansoek kan ook gerig word aan die Departement van 

Mineralehulpbronne (en 'n afskrif gestuur na Shango Solutions) by: 

 Tel: 057 391 1385 

 Faks: 057 357 6003 

 DMH-verwysingsnommer: FS 30/5/1/2/2/10048 EM 

 Posadres: Private Sak X33, Welkom, 9460 

 Vir aandag: Myndirektoraat: Omgewingsbestuur DMH – Vrystaatse Streek 


