
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL GEHOU IN DIE 
KOMITEEKAMER, KORPORATIEWE DIENSTE OP WOENSDAG, 5 OKTOBER 2016 OM 14:00 
 
 
TEENWOORDIG 

 
Interne lede: 
Munisipale Bestuurder, mnr J J Scholtz (voorsitter) 
Direkteur: Korporatiewe Dienste, me M S Terblanche 
Direkteur: Beskermingsdienste, mnr P A C Humphreys (sluit later aan) 
 
Eksterne lede: 
Mnr C Rabie 
Mnr W Steyn 
 
Ander amptenare: 
Bestuurder: Sekretariaat- en Rekordsdienste, me N Brand (sekretariaat) 
Direkteur: Ontwikkelingsdienste, mnr J T Steenkamp (waarnemer) 
Stads- en Streekbeplanner en GIS Administrateur, mnr H Olivier 
Snr Stads- en Streekbeplanner, mnr A J Burger 
Stads- en Streekbeplanner, me A de Jager 
 
 
1. OPENING 
 
 Die voorsitter open die vergadering en rig 'n spesiale woord van verwelkoming aan me A de Jager, 

wat met ingang van 1 Oktober 2016 as Stads- en Streekbeplanner in die Afdeling: Bou-omgewing 
aangestel is. 
 

2. VERLOF TOT AFWESIGHEID 
 
 Die komitee is voltallig.  Daar word verskoning aangeteken vir die Snr Bestuurder: Bou-omgewing, 

mnr A M Zaayman. 
 
3. VERKLARING VAN BELANGE 
 
 BESLUIT dat kennis geneem word dat daar geen botsing van belange verklaar is nie. 
 
4. NOTULE  
 

4.1 NOTULE VAN 'N MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALVERGADERING GEHOU OP 
16 AUGUSTUS 2016 

 
   BESLUIT 
   (op voorstel van mnr C Rabie, gesekondeer deur me M S Terblanche) 
 
 Dat die notule van 'n Munisipale Beplanningstribunaalvergadering gehou op 16 Augustus 2016 

goedgekeur en deur die voorsitter onderteken word. 
 
5. SAKE VIR OORWEGING 
 
 5.1 VOORGESTELDE SLUITING, HERSONERING, ONDERVERDELING EN KONSOLIDASIE 

VAN ERWE 734 EN 1032, ASOOK GEDEELTES VAN KERK- EN EIKEBOOMSTRAAT, 
ABBOTSDALE (15/3/3-1, 15/3/6-1, 15/3/7-1, 15/3/12-1) (WYK 7) 

 
  Die aansoek wat ontvang is behels die volgende: 



 5.1/... 
 Voorgestelde sluiting van gedeelte van publieke ruimte, ingesluit 'n gedeelte van 

Kerkstraat (±1120 m², Gedeelte A), asook 'n gedeelte van Denneboomstraat (±906 m², 
Gedeelte B) bekend as erf 141, Abbotsdale; 

 Voorgestelde hersonering van die twee gedeeltes van erf 141 vanaf vervoersone 2 na 
oopruimtesone 4; 

 Voorgestelde onderverdeling van erf 141, Abbotsdale (groot ±6 ha) in drie gedeeltes, 
ingesluit 'n restant sowel as gedeelte A (±1120 m²) en gedeelte B (±906 m²); 

 Voorgestelde konsolidasie van die nuutgeskepte gedeeltes A en B van erf 141 met erwe 
734 en 1032, Abbotsdale ten einde 'n eiendom te skep vir die uitbreiding van die 
Abbotsdale begraafplaas. 

 
  Die item word deur die outer, mnr H Olivier, op versoek van die voorsitter ter tafel gelê.  Mnr 

Olivier, met verwysing na die opskrif van die item, noem dat met die nuwe 
behuisingsontwikkeling in Abbotsdale die betrokke straatgedeelte se benaming gewysig is 
na Denneboomstraat, in plaas van Eikeboomstraat. 

 
  Mnr Olivier wys verder daarop dat dit nie nodig is om 'n omgewingsimpakstudie in terme van 

NEMA te deurloop nie, aangesien die uitbreiding kleiner as 2500 m² is. 
 
 Mnr W Steyn, met verwysing van Regulasie 363 insake die Bestuur van Menslike Oorskot 

wat in terme van die Wet op Gesondheid, no. 61 van 2003 afgekondig is,  versoek dat 
bevestiging verkry moet word of hierdie regulasies ten opsigte van die uitbreiding van 'n 
bestaande begraafplaas nagekom moet word, al dan nie. 

 
 BESLUIT 
 

(a) Dat die item terug verwys word om duidelikheid te verkry of Regulasie 363 insake 
die Bestuur van Menslike Oorskot, van toepassing is op die uitbreiding van die 
bestaande Abbotsdale begraafplaas, al dan nie; 

 
BESLUIT VERDER 
 
(b) Dat wanneer persone wat deur die aansoek geraak word die geleentheid kry om 

daarop kommentaar/beswaar te lewer, daar ingevolge die Verordening versoek 
moet word om hul belang by die aansoek te verklaar. 

 
5.2 VOORGESTELDE WYSIGING VAN GOEDKEURING EN AFWYKING OP ERF 374, 

MALMESBURY (15/3/3-8, 15/3/4-8) (WYK 8) 
 
 'n Aansoek is ontvang vanaf Warren Petterson Planning, namens die eienaar van erf 374, 

vir die oprigting van 'n transmissietoring op die eiendom.  Die aansoek behels die 
 

 Wysiging van die goedkeuring rakende die hersonering van erf 374, Malmesbury ten 
einde die transmissietoring te akkommodeer; 

 Afwyking  van die 3 m syboulyn (oostelike grens) na 0 m, asook die 18 m hoogte 
beperking na 25 m ten einde die transmissietoring op te rig. 

 
Die voorsitter versoek die outeur, mnr Alwyn Burger, om die verslag kortliks toe te lig.  Mnr 
Burger noem dat die eiendom in 2015 gesoneer is vanaf enkelresidensiële sone 1 na 
sakesone 1 ten einde 'n restaurant en winkel vanaf die eiendom te bedryf. 
 
Alhoewel die betrokke sonering die oprigting van 'n transmissietoring as 'n primêre reg 
toelaat, het die oorspronlike aansoek dit nie ingesluit nie.  Die aansoeker is daarom 
geadviseer om 'n aansoek te bring vir die wysiging van die hersonering en goedkeuring van 
die afwyking op erf 374, Malmesbury vir die akkommodering van 'n transmissietoring. 
 
BESLUIT 
 
A Dat die aansoek vir die wysiging van die goedkeuring rakende die hersonering van 

erf 374, Malmesbury ingevolge artikel 60 van die Swartland Munisipaliteit se 
Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning (PK 7420 van 3 Julie 2015) – 
hierna genoem 'die Verordening' – goedgekeur word ten einde ‘n transmissietoring 
op die eiendom te akkommodeer; 



 
5.2/… 

B Dat die aansoek vir afwykings op erf 374, Malmesbury ingevolge artikel 60 van die 
Verordening goedgekeur word ten einde af te wyk van die 3 m syboulyn (oostelike 
grens) na 0 m, asook die 18 m hoogte beperking na 25 m ten einde ‘n 
transmissietoring op te rig, onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 
B1 STADSBEPLANNING EN BOUBEHEER 

(a) Bouplanne aan die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir oorweging en 
goedkeuring  voorgelê word; 

(b) Die transmissietoring in die vorm van ‘n boom, wat moet aanpas by die 
plantegroei in die omgewing, opgerig word; 

(c) Die aansoeker/beswaarmakers op hul reg tot appèl ingevolge Hoofstuk VII, 
artikel 79 van die Verordening gewys word; 

(d) Hierdie goedkeuring is geldig vir 'n tydperk van 5 jaar ingevolge artikel 
66(2)(w) van die Verordening; 

 
B2 VULLISVERWYDERING 

(a) Die basiese vullisverwyderingstarief gehef word vir elke besigheid op die 
perseel en dat die tarief aangepas sal word namate die hoeveelheid vullis wat 
verwyder word; 

(b) Die vullis moet in vullissakke op die naaste munisipale sypaadjie op oggend 
van verwydering geplaas word; 

 
B3 DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE 

(a) In terme van die Paaie Ordonnansie 19 van 1976 mag geen nuwe toegange 
gebou of bestaande toeganguitlegte of toeganggebruike verander word 
sonder die goedkeuring van die Departement van Vervoer en Openbare 
Werke, en dat: 
(i) Geen direkte toegang vanaf Hoofpad 25 na erf 374 verkry mag word 

nie, behalwe wanneer Hoofpad 25 afwyk; 
(ii) Dit in orde beskou word dat die bestaande ontwikkeling toegang na die 

padnetwerk via ‘n informele dienspad verkry wat aansluit by 
Amandelrugstraat, wat ‘n munisipale straat is; 

(b) Die eienaar van die eiendom kennis neem dat hy/sy nie vergoed sal word 
deur die Departement van Vervoer en Openbare Werke nie vir enige 
verbeterings wat ná 1986 op die gedeelte van die ontwikkeling binne die 
geproklameerde afgewykte roete van Hoofpad 25 aangebring word nie (dit is 
verbeterings aan erf 5605 ná 1986); 

 
B4 ERFENIS WESKAAP 

(a) Sou enige erfenishulpbronne, ingesluit bewys van grafte en menslike grafte, 
argeologiese materiaal en paleontologiese materiaal gedurende die uitgrawings 
van die bogenoemde aktiwiteite ontdek word, alle werke onmiddellik gestop 
word en Erfenis Weskaap onverwyld in kennis gestel word; 

 
C Dat die voorgestelde hersonering en afwykings vir die volgende redes ondersteun 

word: 
 

(a) Die voorgestelde transmissietoring is 'n primêre reg onder die sakesone 1 
sonering; 

(b) Die aansoek word beskou as konsekwent met die Ruimtelike 
Ontwikkelingsraamwerk te wees; 

(c) Geen bewys kan gelewer word dat die waarde van omliggende eiendomme 
negatief geraak sal word nie; 

(d) Die Departement van Gesondheid: Direktoraat Bestralingsbeheer het 'n 
verklaring in Junie 2010 uitgereik met betrekking tot die minimum 
gesondheidsrisiko's van transmissietorings, wat daarop dui dat daar geen 
bewyse is dat transmissietorings negatief op gesondheid impakteer nie; 

(e) Gebaseer op die feit dat die voorgestelde transmissietoring 'n hoogte van 15 
m oorskry, erf 374 binne 'n stedelike gebied geleë is en as sakesone 1 
gesoneer is, geen goedkeuring in terme van die NEMA EIA-regulasies van 
2014 verkry hoef te word nie; 

 



5.2(C)/... 
(f) Erfenis Weskaap het aangedui dat daar geen rede is om te glo dat die 

voorgestelde 25 m boommas saam met verwante infrastruktuur op erf 374, 
Malmesbury, 'n impak op erfenishulpbronne sal hê nie, en dat geen verdere 
optrede ingevolge artikel 38 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, no.  
25 van 1999 dus vereis word nie; 

(g) Die plasing van die transmissietoring verseker dat die bestaande aktiwiteite 
van die restaurant en winkel nie geraak word nie, aangesien dit direk langs die 
bestaande bome en muur geplaas sal word om die visuele impak op die 
omliggende omgewing te beperk; 

(h) Die transmissietoring word voorgestel in die vorm van 'n boom wat geen ander 
effek sal hê as die bestaande bome wat bo die woonbuurt se landskap uitstrek 
nie; 

(i) Die voorgestelde transmissietoring sal aan die breër gemeenskap van 
Malmesbury 'n beter toegang tot die telekommunikasienetwerke bied. 

 
5.3  VOORGESTELDE KONSOLIDASIE VAN ERWE 1157 EN 1158, YZERFONTEIN (15/3/12-

14) (WYK 5) 
 
 'n Aansoek is ontvang vanaf CK Rumboll en Vennote, namens die eienaar van erwe 1157 

en 1158, Yzerfontein vir die konsolidasie van die gemelde erwe. 
 
 Mnr Alwyn Burger, as outeur, behandel kortliks die verslag op versoek van die voorsitter.  

Na 'n bespreking van die item word die volgende kwelpunte uitgelig, naamlik: 
 

 Die bekommernis dat, aangesien die middel boulyne met die konsolidasie wegval, die 
sigkorridor van erwe 1135 en 1136 verlore gaan; 

 Die onsekerheid wat bestaan insake die doel van die konsolidasie, aangesien die 
bouplanne nie beskikbaar is nie, hetsy dit is om 'n groter woning op te rig om beter see 
uitsig te bewerkstellig, of andersyds om een erf te skep om minder belasting en 
beskikbaarheidsgelde aan die munisipaliteit te betaal; 

 Die moontlikheid dat 'n massiewe woning opgerig word buite die karakter van 
Yzerfontein. 

 
Mnr Burger bevestig dat vele gesprekke met die eienaars van erwe 1135 en 1136 
plaasgevind het, en dat die eienaars geen beswaar het teen die konsolidasie van die 
betrokke erwe nie. 
 
BESLUIT 
 
A Dat die aansoek om konsolidasie van erwe 1157 en 1158, Yzerfontein in terme van 

artikel 60 van die Swartland Munisipaliteit se Verordening op Munisipale 
Grondgebruikbeplanning (PK 7420 van 3 Julie 2015) – hierna genoem 'die 
Verordening – goedgekeur word, onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 
A1 STADSBEPLANNING/BOUBEHEER 

(a) Swartland Munisipaliteit van ‘n goedgekeurde Landmeter-Generaal diagram 
van die nuutgeskepte erf voorsien word; 

(b) Die aansoeker/beswaarmakers op hul reg tot appèl ingevolge Hoofstuk VII, 
artikel 79 van die Verordening gewys word; 

(c) Hierdie goedkeuring is geldig vir 'n tydperk van 5 jaar ingevolge artikel 
66(2)(w) van die Verordening; 

 
A2 WATER 

(a) Die nuutgeskepte erf van slegs een wateraansluiting voorsien word; 
 

A3 RIOOL 
(a) Die nuutgeskepte erf van ‘n enkele riooluitsuigtenk voorsien word ; 

 
A4 VULLISVERWYDERING 

(a) Die basiese vullisverwyderingstarief gehef sal word en indien bebou vir elke 
wooneenheid op die eiendom; 

(b) Vullis moet op die oggend van vullisverwydering, in vullissakke  op die naaste 
munisipale sypaadjie geplaas word; 



5.3/... 
B Dat die voorgestelde konsolidasie van erwe 1157 en 1158, Yzerfontein vir die 

volgende redes ondersteun word, naamlik: 
 

(a) Daar is geen fisiese beperkings op die eiendom wat 'n negatiewe impak om 
die aansoek het nie; 

(b) Daar is geen voorwaardes teen die Titelaktes van die betrokke eiendomme 
geregistreer wat 'n negatiewe impak op die aansoek het nie; 

(c) Die voorgestelde aansoek is in ooreenstemming met die bestaande 
beplanning in die area soos reeds vermeld; 

(d) Die voorgestelde konsolidasie sal nie 'n negatiewe impak hê op die karakter 
van die omliggende area nie. 

 
5.4 VOORGESTELDE VERGUNNINGSGEBRUIK OP ERF 2897, DARLING (15/3/10-3)  

(WYK 6) 
 
 'n Aansoek is ontvang vanaf die eienaar van erf 2987, Darling vir 'n vergunningsgebruik om 

'n huistaverne vanaf die perseel te bedryf. 
 
 Nadat die outeur van die verslag, mnr A J Burger, die verslag kortliks behandel het, volg 'n 

bespreking aangaande die wenslikheid van nog 'n drankafsetpunt in Darling en die sosiale 
impak daarvan op die gemeenskap. 

 
 Alhoewel die verslag nie verder daarop klem lê nie, is die beswaar wat vanaf die SAPD 

ontvang is verswarend, aangesien daar reeds teen onwettighede in en rondom erf 2897, 
Darling opgetree is en waarvandaan tans 'n smokkelhuis bedryf word. 

 
 Die Afdeling: Beplanning is egter van die opinie dat voormelde slegs reggestel kan word as 

die korrekte grondgebruik bekom word om vir 'n dranklisensie aansoek te doen wat strenger 
beheer kan word, en meer houvas aan die SAPD gee om op te tree. 

 
 BESLUIT 
 
 Dat die item terug verwys word om geleentheid te gee om die feitestellings van hierdie 

aansoek met dié van die aansoek om vergunningsgebruik vir die bedryf van 'n huistaverne 
op erf 2834, Darling wat op 13 Julie 2016 deur die Munisipale Beplanningstribunaal afgekeur 
is, te vergelyk. 

 
5.5 VOORGESTELDE HERSONERING VAN ERF 150, RIEBEEK KASTEEL (15/3/3-11) (WYK 

12) 
 
 'n Aansoek is ontvang vir die hersonering van erf 150, Riebeek Kasteel vanaf 

enkelresidensiële sone 1 na sakesone 1 ten einde 'n restaurant en 'n kuns- en 
handwerkgallery vanaf die perseel te bedryf. 

 
 Die voorsitter versoek mnr A Burger, as outeur van die verslag, om die item kortliks te 

behandel. 
 
 Erf 150 is geleë binne die sakekern van Riebeek Kasteel en die voorgestelde hersonering is 

in ooreenstemming met die ruimtelike beplanning van Riebeek Kasteel.  Gegewe dat die 
ekonomie van die Wes-Kaap grootliks ondersteun word deur toerisme, sal die voorgestelde 
restaurant en kuns- en handwerkgallery hierdie sektor versterk. 

 
Mnr C Rabie noem dat omrede daar ook residensiële wonings in die gebied is, die 
bedryfsure van die restaurant oorweeg moet word. 
 
BESLUIT 
 
Die hersonering van erf 150, Riebeek Kasteel ingevolge artikel 60 van die Swartland 
Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning (PK 7420 van 3 Julie 
2015) – hierna genoem 'die Verordening – vanaf enkelresidensiële sone 1 na sakesone 1 
ten einde ‘n restaurant en ‘n kuns- en handwerkgallery te bedryf, goedgekeur word 
onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 



 5.5/... 
A1 STADSBEPLANNING/ BOUBEHEER 
 

(a) Die sakegebruik van erf 150 beperk word tot ‘n restaurant en ‘n kuns- en 
handwerkgallery; 

(b) Bouplanne  vir die omskepping van die woonhuis na ‘n restaurant aan die 
Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir oorweging en goedkeuring voorgelê word;  

(c) Ten minste 12 op-perseel parkeerplekke en 1 laaisone soos voorgehou in 
hierdie aansoek voorsien word; 

(d) Aansoek by die Weskus Distriksmunisipaliteit vir ‘n geskiktheidsertifikaat en by 
Swartland Munisipaliteit vir ‘n handelslisensie gedoen word; 

(e) Aansoek by die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir die oprigting van 
advertensietekens gedoen word; 

(f) 'n Landskaperingsplan ten opsigte van die aanplant van inheemse bome op 
die gemeenskaplike sygrens met erf 1957 aan die Afdeling: Parke voorgelê 
word vir oorweging en goedkeuring waarop die boomsoort en aantal bome, 
soos ooreengekom met die aangrensende eienaar, aangedui word;  

(g) Die aansoeker/beswaarmakers op hul reg tot appèl gewys word ingevolge 
Hoofstuk VII, artikel 79 van die Verordening; 

(h) Hierdie goedkeuring is geldig vir ‘n tydperk van 5 jaar ingevolge artikel 
66(2)(w) van die Verordening; 

 
A2 WATER 

(a) Die voorgestelde restaurant en gallery voorsien word van ‘n enkele aansluiting 
van geskikte grootte; 

 
A3 RIOOL 

(a) Daar gebruik gemaak word van die bestaande rioolaansluiting en dat geen 
addisionele aansluitings voorsien sal word nie; 

 
A4 STRATE EN STORMWATER 

(a) Die op-perseel parkering en laaisone met inbegrip van die sypaadjies wat 
toegang verleen tot die parkeerplekke voorsien word van ‘n permanente 
stofvrye oppervlakte hetsy van teer, beton of plaveisel of ‘n materiaal vooraf 
deur Swartland Munisipaliteit  goedgekeur en dat die parkeerplekke en 
laaisone duidelik gemerk word; 

 
A5 VULLISVERWYDERING 

(a) Die vullisverwyderingstarief vir besighede gehef word. Die tarief sal gehef 
word vir elke besigheid en sal aangepas word namate die hoeveelheid vullis 
wat verwyder word;  

(b) Die vullis in vullissakke op die naaste munisipale sypaadjie op oggend van 
verwydering geplaas word; 

 
A6 KAPITAALBYDRAES 

(a) Vaste kapitaalbydrae t.o.v. paaie ten bedrae van R90 865,36 aan hierdie 
munisipaliteit op bouplanstadium gemaak word. Hierdie bedrag is betaalbaar 
teen posnommer 71-82-86-00-6210 en is geldig vir die finansiële jaar van 
2016/2017 en kan hierna hersien word; 

(b) Vaste kapitaalbydrae t.o.v. stormwater ten bedrae van R671,23 aan hierdie 
munisipaliteit op bouplanstadium gemaak word. Hierdie bedrag is betaalbaar 
teen posnommer 71-82-86-00-6200 en is geldig vir die finansiële jaar van 
2016/2017 en kan hierna hersien word; 

(c) Vaste kapitaalbydrae t.o.v. water ten bedrae van R1 970,72 aan hierdie 
munisipaliteit op bouplanstadium gemaak word. Hierdie bedrag is betaalbaar 
teen posnommer 77-92-86-00-6200 en is geldig vir die finansiële jaar van 
2016/2017 en kan hierna hersien word; 

(d) Vaste kapitaalbydrae t.o.v. riool ten bedrae van R4 489,55 aan hierdie 
munisipaliteit op bouplanstadium gemaak word. Hierdie bedrag is betaalbaar 
teen posnommer 59-76-86-00-6200 en is geldig vir die finansiële jaar van 
2016/2017 en kan hierna hersien word; 

(e) Vaste kapitaalbydrae t.o.v. afvalwater behandeling ten bedrae van  
R16 956,36 aan  hierdie munisipaliteit op bouplanstadium gemaak word.  

 



5.5(A6)(e)/... 
Hierdie bedrag is betaalbaar teen posnommer 59-76-86-00-6220 en is geldig 
vir die finansiële jaar van 2016/2017 en kan hierna hersien word; 

(f) Die Raadsbesluit gedateer Mei 2016 bepaal dat daar ‘n 40% korting is op die 
kapitaalbydraes van toepassing op Swartland Munisipaliteit.  Hierdie korting is 
geldig vir die finansiële jaar van 2016/2017 en kan hierna hersien word; 

 
A7 ALGEMEEN 

(a) Indien die uitbreiding van enige bestaande infrastruktuur nodig sou wees om 
die ontwikkeling van dienste te kan voorsien, dit vir die koste van die 
aansoeker sal wees; 

 
B Dat die voorgestelde hersonering van erf 150, Riebeek Kasteel vir die volgende 

redes ondersteun word: 
 

(a) Erf 150 is geleë binne die sentrale sakekern van Riebeek Kasteel; 
(b) Die voorgestelde grondgebruik is in ooreenstemming met die Ruimtelike 

Ontwikkelingsraamwerk; 
(c) Die ontwikkeling is in ooreenstemming met al die soneringsparameters van 

die voorgestelde sake sonering; 
(d) Die aansoek voldoen aan die beginsels ingevolge SPLUMA en LUPA. 

 
 
 
 
(GET) J J SCHOLTZ 
VOORSITTER 


