
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU IN DIE MALMESBURY 
BANKETSAAL OP DONDERDAG, 21 SEPTEMBER 2017 
 
 
TEENWOORDIG: 
 

Die Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen (voorsitter) 
Die Uitvoerende Onderburgemeester, rdv M S I Goliath 

 Rdl P E Solomons 
 Rdl O M Stemele 
 Rdl M van Zyl 
 Rdl R F van der Westhuizen 
 
 Beamptes (nie-lede): 
 Direkteur: Ontwikkelingsdienste, mnr J T Steenkamp 
 Snr Bestuurder: Bou-omgewing, mnr A M Zaayman 
 Bestuurder: Sekretariaat en Rekords, me N Brand 
 
 
1. OPENING 
 
 Die voorsitter open die vergadering. 
 
2. VERLOF TOT AFWESIGHEID 
 
 Die komitee is voltallig. 
 
3. AGTERGROND 
 
 KENNIS GENEEM van die agtergrond soos met die sakelys gesirkuleer, en die aanwysing van 

die Uitvoerende Burgemeesterskomitee as Appèlgesag op 13 Mei 2015 ingevolge artikel 51 van 
SPLUMA, Wet 16 van 2013. 

 
4. SAKE VIR OORWEGING 
 

4.1 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE VERGUNNINGSGEBRUIK OP 
RESTANT VAN DIE PLAAS LA RHINE NO 848, AFDELING MALMESBURY 
INGEVOLGE PARAGRAAF 80(1) VAN DIE VERORDENING OP MUNISIPALE 
GRONDGEBRUIKBEPLANNING (PK 7420 VAN 3 JULIE 2015) 

 
4.2 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE VERGUNNINGSGEBRUIK OP 

GEDEELTE 12 VAN DIE PLAAS LAMMERSHOEK NO 841, AFDELING 
MALMESBURY INGEVOLGE PARAGRAAF 80(1) VAN DIE VERORDENING OP 
MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING (PK 7420 VAN 3 JULIE 2015) 

 
  Die voorsitter reël dat die items ter gelykertyd behandel word. 
 

 Die voorsitter bevestig dat ingevolge paragraaf 81(2) van die Swartland Munisipaliteit: 
Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning (PK 7420 van 3 Julie 2015) die 
Appèlgesag van mening is dat die appèl, in die afwesigheid van partye, voldoende 
oorweeg kan word deur die dokumente wat by die Appèlgesag ingedien is. 
 
Alhoewel daar ingevolge die Verordening nie enige nuwe inligting tot die aansoek 
geopenbaar mag word nie, is die Appèlgesag egter van mening dat alle partye tot die 
proses die geleentheid gegun moet word om voorleggings te doen ten einde ‘n 
deursigtige proses te volg.   
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Die voorleggings deur mnr E Sadie en adv M Coetzee is vir volledigheidshalwe as 
Aanhangsel A en Aanhangsel B onderskeidelik tot die notule aangeheg. 
 
Die voorsitter gee verder geleentheid aan die Snr Bestuurder: Bou-omgewing, mnr A M 
Zaayman om enkele belangrike punte ter verduideliking aan die Appèlgesag voor te hou. 
 
KENNIS GENEEM van die voorleggings deur mnr E Sadie en adv M Coetzee om in ag te 
neem wanneer die appèlle oorweeg sal word. 
 
VERDER KENNIS GENEEM van die voorsitter se mededeling dat die Appèlgesag nie op 
datum die uitslag sal lewer nie, maar ook geleentheid op 27 September 2017 aan die 
aansoeker sal gee om ‘n voorlegging aan die komitee te doen. 
 
 

 
 

(GET) RDH T VAN ESSEN 
VOORSITTER 



VOORLEGGING DEUR APPELLANT: MNR EBEN SADIE 
 
 
Graag verwys na die aanbevelings wat gemaak is deur mnr Steenkamp in verband met ,op die einde van 
die hele voorlegging, aan die Burgemeesterskomitee, en dit gaan oor gedeelte 12 van 841, 
Lammershoek. 
 
Onder punt 5.2 staan daar dat die aansoek versoenbaar is met die Provinsiale Ruimtelike 
Ontwikkelingsraamwerk, die Weskus Distrik ROR en Swartland ROR. 
 
Dan wil ek graag verwys na aanhangsel 11 van die Weskaapse Regering van Landbou.  Wat die 
ruimtelike ontwikkeling na verwys is volhoubare mynbou.  Een van die groot gronde waarop die aansoek 
is dat hierdie ontwikkeling toegestaan is, is strategie 3 waar gepraat word van ondersteun volhoubare 
mynbou.  Maar in ‘n dokument wat aan die Munisipaliteit, Munisipale Bestuurder voorgehou is, op 
aanhangsel 11 A (bl 191) kan u sien dat die Dept van Landbou self in hulle opsomming noem, punt nr 2 
– “mining is not regarded as a sustainable development in this case”.  So aan die een kant sê mnr 
Steenkamp, of die aanbeveling aan die Burgemeesterskomitee, se hull dat dit is versoenbaar met die 
ROR want dit is volhoubare mynwese, maar die Dept van Landbou blankly sê dit is nie in hierdie geval 
regarded as sustainable agriculture. So ek wil weet op watter punt het die Swartland Munisiapleit, men 
Steenkamp, die gevolgtrekking gemaak dat dit volhoubare mynbou is, as dept landbou self se dit is nie 
volhoubaar nie. 
 
Dan wil ek graag – die ander deel van volthoubaarheid is in dieselfde aanhangsel 11 van dpt landbou op 
bl 183 – staan daar – “The potential for the land sustain permanent jobs at a rate of one labourer per 
hectare as well as seasonable jobs of 1.5 labourer per hectare can therefore be lost forever with the 
loss of unique agricultural land.” so dit is weereens ‘n bewys dit is nie op sustainability geskoei nie, want 
die Dept van Landbou self sê dat daar ‘n verlies gaan wees, en deel van sustainability is – not the lost of 
jobs.  So in my oogpunt die mening dat dit stryk met die SDF van SM is dit nie in stryk met volhoubare 
mynwese nie.  Landbou beskou dit nie as volhoubaar nie, en sluit dit ook nie aan by die 
ontwikkelingsplan en skep van werksgeleenthede nie. 
 
Dan wil ek graag aanbeweeg na Strategie 4 toe wat ook te doen het met die ROR van SM.  Strategie 4 
se hooffokus is op die versterking van die toerisme bestemming, agri toerisem, erfenis bestemming, 
ontwikkling van teorisme, en dan word daar ind ie Strateig e 4 spesifiek verwys – bevordering die 
Paardeberg as ‘n agri-toerisme bestemming, bevordering die Paardeberg en die Kasteelberg as areas 
van erfenis bestemming.  Op aanbeveling van mnr Steenkamp is die groot argument dat die 
grondgebruik is tydelik van aard.  MAW hierdie toerisme moontlikheid, die erfenis moontlikheid, die 
ontwikkeling van die Paardeberg as ‘n wêreld bekende wyn distenasie.  Alles word omskryf in Strategie 4 
van die ROR van SM, maar dit word dan aan die hand gedoen dat dit nie impakteer nie omdat dit ‘n 
tydelike aktiwiteit is.  Maar ROR van SM het geen vergunnings vir tydelike infringements nie, tydelike 
beperkings nie, en wat is tydelik?  Dit is my vraagstuk?   
 
Hier is reeds voor SM ‘n myn gewees, hier is nog ‘n paar mynaansoeke, hier is twee vandag op die tafel. 
As elkeen oor ‘n periode van drie jaar is met verlengings van vyf jaar, is – en engels aangehaal – die 
compounding effect nie tydelik nie.  Dit begin nou langtermyn raak.  En ons sal graag wil weet wat is 
tydelik as beleggers in die area, want as mynwyse toegelaat word in ‘n tydelike aspek, hoe tydelik moet 
ons ons ontwikkelinge uitstel.  Moet ek vyf jaar wag voordat ek by toerisme kan inkoop by toersime van 
SM, moet ek vyf jaar wag om in te koop in die Swartland Wyn en Olyfroete. In watter mate moet ek in 
daardie ruimtelike ontwikkeling inkoop.  En die hele argument is hokeom dit inpas by SDF is omdat dit 
tydelik is.   
 
Ek wil graag ook verwys na Aanhangsel 19 van die Western Cape Government: Directorate 
Development Manager (bl 307, punt 3.4) “It is the Directorates interpretation that the above mentioned 
statements are regarded as general policy statements in the SDF and do not specifically provide for 



mining on the two properties in question, namely Farm La Rhine no 848 and Portion 12 of the Farm 
Lammershoek no 841 or even the area in general.  On the map provided in the SDF “SWARTLAND 
MUNISIPALITEIT STRATEGIE 3: Ondersteun volhoubare mynontwikkeling” only the geology of the area 
is shown, with sand depicted as a mineral to the west and south west of the Paardeberg area. 
 
Daar word ook verwys na die ROR.  Een van die ander punte wat verwys na die ROR, en ek wil ook 
graag die brief aanhaal op (bl 306) “In your letter, reference is made to Strategy 3 of the Municipality’s 
SDF, which speaks to mining and states that sustainable mining development in the Swartland municipal 
area should be supported.  It also supports opportunities for the extraction of natural resources within 
Ward 12 and refers to the extraction of sands for construction purposes alongside R302 and R304.   
 
Wat die Weskaapse Regering van Development sê wat die SDF sê , is tans soos die ROR daarna 
uitsien, is mynwyse toegestaan  in die Paardeberg, maar langs die R302 en R304 aan die weste en suid-
weste kant.  Beide hierdie applikasie vandag is, en nie net die een waarna ek verwys nie, 12 van 841 
nie, is op die heel oostekant.  Dit is heel aan die buite van wat in die ROR toegelaat is.  En die probleem 
wat daarmee is, en ek het dit ook genoem in my appèl, ons het self ‘n belegging daar gemaak – ‘n reuse 
belegging – en ons wil graag bylas tot die belegging en toerisme en invorder in Strategie 4 en die 
ruimtelike ontwikkeling en erfenis en alles en die sosio-ekonomiese agenda, maar ons het daar belê 
alvorens mynwense in daardie area toegestaan is.  Ons het nie gaan belê in ‘n keldergebou tussen die 
R302 en R304 soos toegelaat is in die ROR en verwag dat die myn nou op die Klipheuwelpad toemaak 
nie.  Dit is eerder die myne van daardie area wat nou in ons area wil inkom en ons huidige vertoeë 
teenwerk.   
 
Dit is in terme van die ROR. 
 
Dan is daar ook in die aanbeveling van mnr Steenkamp staan daar dat die grondkwaliteit sal verbeter 
sodat dit weer vir landbou aangewend kan word.  Op bl 8 wat self deel was van die verslag wat uself 
gekry het wat gerig was deur mnr Steenkamp onder (b) waar die kategorie praat van weskaapse 
regering van landbou : volhoubare hulpbronbestuur 
“• Die Departement verskil met die grondspesialis verslag van Johan Lanz rakende die landbou 
potensiaal van die grond nadat dit gemyn is en sal die grond nie weer gebruik kan word vir 
die plant van wingerd nie. 
• Daar is geen mitigerende maatreëls in die rehabilitasie plan wat voorsiening maak, dat die 
grond weer gebruik kan word vir die aanplant van wingerd nie.” 
 
So die Departement van Landbou sien nie dat die grond verbeter kan word nie.  Die weskaapse landbou 
departement – ook op bl 183 – maak hulle ook weer die aanname – “It is the opinion of the office that 
agricultural potential will not be enhanced. Dit is ‘n streng teenstelling in terme van die aanbeveling wat 
aan die Burgemeesterskomitee gemaak word.  Daardie grond word nie verbeter nie, en dit is vanaf die 
Departement van Landbou. 
 
En dan is daar ‘n verslag aangevra vanaf Vinpro.  Vinpro het ‘n hele departement wat handel met grond 
en grond kwalifikasies.  En op bl 237 het Vinpro gesê … “Indien die grondprofiel gemyn gaan word, gaan 
dit aansienlik minder geskik wees vir meerjarige gewasse as wat dit tans is”.  Die grondkwaliteit word 
ingeboet.   
 
Dit is in terme van die grondkwaliteit. 
 
En dan die hele ding van die ruimtelike ontwikkeling is die tydperk van aard, en dat die area word nie – 
die karakter van die gebied nie in die langtermyn sal verander nie.  Maar ons het geen definisie soos wat 
ons vandag hier sit, van wat is kort termyn en lang termyn nie. Idnien ons vyf myn aansoeke het wat 
elkeen kan strek oor vyf jaar is dit ‘n compound effect van 25 jaar.  Dit is bitter moeilik om beleggings en 
besigheidsbesluite moet neem as jy vir 25 jaar nie uitsluitsel gaan hê oor omgewingsontwikkeling nie. 
 



Dan die heel laaste ding – dit is wat ek aangehaal het in ons eie appèl – dit gaan rondom veiligheid.  Ons 
appèl is bl 151 tot bl 160.  Ek het nêrens in hierdie hele verslag wat voorgelê was aan die 
Burgemeesterskomitee het ek enige iets van hierdie aard gesien nie.  Dit het gehandel oor … “The 
Minister of the Departement of Environmental Affiars in document LSA 154610 that was forwarded in 
regard with our appeal to the DEA on page 7 under section 4.1.1.5 state:  The vehicles entering and 
leaving the site must use the alternative road other than the road which passes through the school of 
safety of children”. 
 
In dieselfde stuk het ons ‘n skrywe deurgegee waar genoem is dat daar slegs twee paaie deur die gebied 
gaan.  Die een pad gaan verby Anne Pienaarskool wat ‘n geregistreerde Primêre skool is by die 
Weskaapse Departement van Onderwys, en die ander pad gaan verby die skool by name, Onse Skool 
wat geregisreer is by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.  Die paaie is eenvouding net nie 
ontwerp vir mynwese nie, daar is vernouings in die paaie.  Ons het in briewe vanaf dag een gevra dat die 
Departement van Openbare Werke uitkom en kom kyk na die paaie, en tot vandag toe het ons nog glad 
nie antwoorde gekry nie. 
 
Ons kan nie sien hoe die veiligheid van kinders daar verseker kan word nie, en in hierdie verslag wat 
ingedien is by die Burgemeesterskomitee is daar geen sprake van enige iets van hierdie aard nie.  Die 
Onse Skool is die enigste skool in ons vallei.  Ek sit toevallig op die NGO wat hierdie 
gemeenskapsontwikkeling dryf.  Daardie skool is krities en kinders wat dit bywoon is klein en het nie die 
saffey en die bewegingsruimte nie.  En die wesk ondw het vanaf vanjaar ‘n reeling getref dat kinders wat 
binne 5 km vanaf skool bly nie meer bus mag ry nie en hulle moet stap.  Paaie is in die oggende en 
middae net kinders. 
 
Dankie 
 
 



VOORLEGGING DEUR APPELLANT: MARCEC (ADV MARTIN COETZEE) 

Ek gaan nie herhaal wat mnr Sadie gesê het nie.  Die Raad het kennis geneem daarvan, u het daarna 
verwys. 

Dan wil ek ook sê dat ek in my voorlegging noodwendig/uiteraard gaan wegbly van name af, ek dink nie 
dit is aangewese om name te noem nie, ek weet dit het gewoonlik ‘n verkeerde uitwerking, so ek sal 
verwys na die ampte.  Ek dink miskien kon ek my voorlegging gereduseer het tot 30 sekondes om vir die 
raadslede te sê, al wat ek vra is dat hulle moet aandag gee aan alle dokumente wat aan hulle voorgelê 
is, en nie net die verslag van die Munisipale Bestuurder of die verslag van die aangewese beampte nie - 
alles. Ek dink ‘n mens moet na alles in konteks kyk, jy kan nie net na sekere geïsoleerde verslae kyk nie. 

Dan dink ek hierdie komitee het ‘n baie belangrik taak op sy skouers, ek dink dalk belangriker as wat 
hulle besef, want die besluit wat hulle gaan neem, hetsy dit vandag gaan wees of op ‘n latere stadium, 
gaan ‘n wesenlike invloed hê, nie net alleen op die gemeenskap van die Paardeberg nie, maar ook op 
wat hier in die Paardeberg gaan gebeur, en ek gaan weer daarby uitkom. 

Ek dink nie ek hoef te sê nie, maar net vir die rekord gaan ek dit net sê dat hierdie appèlowerheid se taak 
is dat hulle moet in ag neem enige kommentare wat vanaf die provinsiale departement van ontwikkeling 
af kom en ook wat van landbou af kom.  Hulle moet dit in ag neem, dit is wat artikel 79(5) – mnr 
Zaayman, indien hy nog bestaan, hoop ek – moet hulle dit in ag neem.   Dan moet hulle ook en die wet is 
duidelik “must” moet hulle ook (ek weet tot vandag toe nie wat is die regte Afrikaanse woord nie) die 
desirability/wenslikheid daarvan oorweeg.  En terwyl ek dit sê, en ek dink dit is een van die goed wat my 
vanaf die begin af nogal gepla het, is dat in die verlede het ‘n mens gewoond geraak daarvan, of jy was 
bewus daarvan van die beleid dat indien een van die staatsdepartemente nie ‘n aansoek steun nie, 
daardie aansoek nie ‘n goeie kans tot sukses het nie.  In hierdie geval was dit dan ook so gewees en ek 
is spesifiek meegedeel dat hierdie spesifieke aansoek gesluit is omdat die Departement van Landbou dit 
nie ondersteun nie. 

Die aansoek is toe later ontsluit en ek dink die verslaggewende beampte bespreek dit anders in sy 
verslag dat alhoewel daar nie wetlik voorsiening daarvoor gemaak word nie, dink hy dat dit in belang van 
administrasie reg en billik sal wees.  Maar vir my is dit ‘n groot klem verskuiwing, dat in die verlede is 
daar groot ag geslaan op wat Departement van Landbou gesê het en nou lyk dit of dit geïgnoreer word. 

Dan dink ek ‘n ander vraag wat ek het, en ek verstaan dat sekerlik by die Swartland Munisipaliteit mag 
dit ‘n  probleem verskaf, want die wet sê dat die Munisiaple Bestuurder moet sekere goed doen, en die 
aangewese beampte moet sekere goed doen.  Nou in hierdie geval sit jy met ‘n Munisipale Tribunaal 
waarvan die voorsitter die Munisiaple Bestuurder is.  So die Munisipale Bestuurder sit op twee stoele, hy 
sit as voorsitter van die Munisipale Tribunaal, maar hy is ook Munisiaple Bestuurder wat verslag oor die 
tribunaal se werksaamhede aan hierdie Komitee moet doen.  Verder sit jy met ‘n verslaggewende 
beampte wat die Direkteur van Ontwikkelingsdienste is wat die mense wat die verslae aanvanklik 
opgestel het vir die tribunaal is beamptes wat in sy afdeling werksaam is en hy was ook tydens altwee 
die sittings van die munisipale tribunaal in desember asook januraie van hierdie raad was hy 
teenwoordig gewees as obsiveerder. So ‘n mens vra die vraag tot hoe ‘n mate kom jy tot ‘n objektiewe 
besluit wanneer jy ‘n objektiewe aanbeveling moet maak aan die Appèlkomitee.  Ek dink sy sekerlik en 
weereens as die bepaalde verordening nog bestaan dat hierdie ‘n klassieke voorbeeld sou wees 
vanwaar die Appèlkomitee dit moontlik moes oorweeg het om ‘n tegniese adviseer op beplanningsgebied 
te kry of ‘n onafhnaklike persoon om hom van advies te bedien.  Wat ek dink tot ‘n mate maak dit dit baie 
moeilik vir mense wat deel van van die Munisipale Tribunaal om nou ook verslag te doen aan die Raad 
oor ‘n appèl teen die Munisipale Tribunaal.  Ek sou myself in ‘n onuitoutbare posisie bevind het as ek 
enige van heirdie menere was. 

Dan as ek gaan kyk na die veslae van die Munispale Bestuurder en die aangewese beampte, en ek dink 
hierdie Raad het vanoggend by woorde van u toegewings aan beide myself en mnr Sadie getoon dat die 
Munisipale Bestuurder se absolute standpunt dat die proses in alle omstandigehede redelik, billik en 
regverdig was tot ‘n mate so biejtie afgewater in die sin dat u basies deur sekere toegewings te maak 
gesê het dat in die lig van reg en billikheid laat ek jou ‘n bietjie langer toe, of laat ek vir mnr sadie toe.  So 
ek is die Raad dankbaar dat stap verder gegaan het 

Dan wanneer ‘n mens die verslag lees, dan is dit half of die verslag ‘n verdediging is van die besluit van 
die Munisipale Tribunaal en dit is nie waaroor ‘n appèl gaan nie.  ‘n Appèl gaan daaroor dat namens die 
appellante is daar ‘n aantal gronde van appèl – sestien om nie minder te wees nie – op rekord geplaas 



teen die besluit van die Munisipale Tribunaal.  Daardie gronde van appèl word nerens in die verslag 
aangespreek nie, nêrens.  Daar word geraak aan sekere goed, maar op geen stadium is enige van die 
gronde van appèl weerlê nie. 
 
Wat ook hartseer is, en ek dink in 2010 was ek baie nou betrokke by ‘n gemeenskap by Weltrevreden 
Park in Kaapstad toe ons beswaar gemaak het teen MacSands wat ‘n sandmyn wou gemyn het daar, en 
die volgende oomblik raak ek bewus van hierdie absolute regmakende uitspraak wat gelewer is wat deur 
hierdie Munisipaliteit gedryf is in die Elsana Quarry geval waar die groot grond waarop hulle standpunt 
gebaseer is, is gesê dat land use aspekte berus op die terrein van die Munisipaliteit en dit kan nie 
gereguleer word deur besluite van Mineraal en Energiesake doen nie.  Dit is ‘n standpunt wat ingeneem 
is deur hierdie Munisipaliteit wat uiteindelik deur die Konstitusionele Hof gehandhaaf is. 
 
Wat gebeur in hierdie geval, besluite van die Departement van Minerale en Energiesake reguleer hierdie 
aansoek.  Dit loop soos ‘n duidelik lyn deur die hele verslag en telkens word daarna verwys dat Minerale 
Hulpbronne het die aansoek goedgekeur, en Minerale Hulpbronne het die appèlle afgewys en Minerale 
Hulpbronne het sekere voorskrifte gestel wat aan voldoen moet word en die Munisipaliteit beskou dit as 
rede hoekom hulle hierdie kan goedkeur.  Met ander woorde besluite deur ‘n ander staatsdepartement 
reguleer nou die besluit van die Munisipaliteit en die Munisipale Tribunaal.  Ek dink dit is absoluut in 
teenstelling van wat die Munisipaliteit daardie jare in die Elsana-saak gedoen het. 
 
Die verslaggewende beampte gaan verder en sê ons kyk uit ‘n  landelike gebruiksbeplanning oogpunt na 
hierdie aangeleentheid. Indien hierdie mense hulle nie hou by die voorwaardes nie dan moet Minerale en 
Energiesake teen hulle optree of Landbou moet teen hulle optree. So wat doen die Munisipaliteit – hy sê, 
yes ons bemagtig julle, julle kan maar myn op hierdie landbou grond, en dan is die Munisipaliteit se taak 
afgehandel.  As die mense hulle nie hou by die voorwaardes nie, dan sê die Munisipaliteit, Mineraal en 
Energiesake, Landbou kom vat hierdie manne vas.  Dit is nie so nie, dit hoort nie so nie, dit hoort nie ‘n 
effek te hê of rol te speel by die besluit van hierdie Munisipaliteit waar hulle die verantwoordelikheid aan 
twee buite Departemente laat om goed te reguleer binne hulle jurisdiksie gebied nie. 
 
Ek dink ook dat in die appèldokumente is dit baie duidelik dat ons gesê het dat daar moet gekyk word na 
die kummulatiewe effek en ek is bly dat provinsie met ons saamstem daaroor wat die lang termyn betref.  
Ek dink ‘n kan ek dit nie net sommer ignoreer nie. 
 
Op hierdie staidum is daar, waarvan ons weet, een wettige myn – die De Hoop-myn op Plaas 1194.  
Daar is ‘n aansoek op die Plaas Vrugbaar, reg langs die De Hoop-myn, en dan is daar hierdie twee 
aansoeke, en dit is maar die wettige myne waarvan ons weet.  Die verslaggewende beampte sê vir die 
Appèlraad dat daar is streng voorwaardes waaraan hierdie mense moet voldoen.  Daardie selfde streng 
voorwaardes geld ook vir ander myne wat goedgekeur is.  Op die 10de april van hierdie jaar het ek ‘n 
klagte gelê teen die landeienaar asook die mynmaatskappy op Plaas 1194 omdat hulle hul mynareas 
met 4 hektaar oorskry het.  Tot vandag toe het Mineraal en Energiesake nie teen hulle opgetree nie.  Die 
Munisipaliteit was teenwoordig gewees op die plaas.  Hulle het die bakens daar ingesit, hulle het gesien 
dat die grense oorskry word, die grondeienaar erken dat hy die grense oorskry het, maar hy sê dat hy dit 
nodig gehad het en dit sou nie geleë gewees het om weer aansoek te doen nie.   
 
Dieselfde myn, en as ek dit sê, en ek weet die verslaggewende beampte sê dat elke geval op sy eie 
meriete beoordeel moet word, en daarom moet ons wat by ander myne of wat op ander plase gebeur 
buite rekening laat.  Ek sê dit kan nie so wees nie, jy moet, die Munisipaliteit kyk nie in isolasie na sekere 
goed nie, hy moet kyk na alles – alle moontlikhede. 
 
Daar is ‘n pad soos mnr Sadie sê wat verby ‘n ander skool loop -  u sal sien, ek het foto’s van die paaie 
in die voorlegging waar die trokke en kinders dieselfde pad gebruik – waar die stof partykeer van so ‘n 
aard is dat jy skaars die kinders kan sien loop in die pad. Daardie grondeienaar asook daardie 
mynmaatskappy, wat toevallig ook nou op van die ander myne gaan myn, is onder kontraktuele 
ooreenkoms met Departement van Vervoer dat hulle die paaie sal onderhoud.  Daardie paaie kan nie 
meer onderhou word nie, die pad waar ‘n mens moet afdraai lyk soos ‘n pad in die Namibwoestyn – 
hoekom, hy kan nie meer geskraap word nie, want nog net die basislaag is oor.  Daardie selfde pad 
gaan nou gebruik word deur trokke wat net ‘n entjie verder op die beoogde Vrugbaar-myn moet gaan.  
So dit moet vir die Munisipaliteit aanduidend wees dat daar nie ‘n manier is waarop  hierdie mense kan 
voldoen aan die voorwaardes en beperkings wat gestel is nie – dit gebeur eenvoudig nie. 
 
‘n Verdere geval wat ook hier van toepassing is, en weereens die verslaggewende beampte se 
aanbeveling is dat dit nie in ag geneem moet word nie, want dit het nie betrekking op die mynaansoek 
nie.  Lammershoek aansoek 12 van 841 is deel van groter Plaas Granaatfontein wat ook bestaan uit ‘n 
deel van 840 met dieselfde grondeienaar, mnr Stofberg.  Laasjaar toe is daar beswaar gemaak teen ‘n 



onwettige mynaksie wat aan die gang is op 840.  Ten spyte van die feit dat ‘n aansoek op ‘n ander deel 
van die plaas gebring is vir myn, het hulle begin met myn daar.  Toe het ek die Departement daarvan in 
kennis gestel en toe was daar gesê dat hierdie is ‘n bou van ‘n dam.  Dit was nonsens gewees, die 
Departement van Minerale en Energiesake, asook Departement van Ontwikkeling het gesê dit is nie die 
bou van ‘n dam nie.  Wat hulle doen is hulle haal die grond uit en die trokke van mynkontrakteur ry dit 
weg – op die pad wat mnr Sadie gesê het die kinders loop. 
 
In Juniemaand 2016 is die grondeienaar ‘n compliance notice deur die Departement van Minerale 
Hulpbronne gegee om daardie dam te rehabiliteer – tot vandag toe het dit nie gebeur nie.  Daar word 
nou vir daardie selfde grondeienaar gesê dit is reg jy kan nou maar myn op die ander deel van jou plaas 
wat skaars 400 tree weg is van die onwettige myn.  So wat is die kanse dat as hy nie eens ‘n onwettige 
mynaktiwiteit gaan rehabiliteer, dat hy ‘n wettige een gaan rehabiliteer. 
 
Ek sê dit is goed wat hierdie Raad moet in ag neem.  Die Raad, met alle respek, bly nie in die omgewing 
nie –  hierdie mense wat langs en agter my sit bly in die omgewing en sien wat daar gebeur, hulle sien 
die effek wat dit het op hulle plaaswerkers, hulle sien die effek wat dit het op hulle plaaswerkers se 
kinders, hulle voel dit effek daarvan op hulle eie besighede.  So wanneer hulle ‘n beswaar aanteken, en 
daar is op die oomblik 255 van hulle wat beswaar aanteken, dan dink ek dit is onbillik van die 
verslaggewende beampte om dit af te maak en te sê dat besware nie beslis word op getalle nie, maar dit 
gaan oor wette.  Hoe kan jy die opposisie van 255 mense ignoreer om dit af te maak as getalle.  Ek dink 
dit is onregverdig en dit is nie billik nie. 
 
Die verslaggewende bampte sê in sy verslag aan die Komitee dat hulle holistiek daarna gekyk het.  Ek is 
jammer, ek moet verskil.  Daar is selektief holisties daarna gekyk.  Daar word lang uittreksel gemaak van 
sekere bepalings van die verskillende raamwerke wat daar is, maar die wat werklik in ag geneem moet 
word, word uitgelaat.  Weskus ROR sê klein myne wat nie volhoubaar is nie, moet ontmoedig word.  
Hierdie Munisipaliteit sê: Nee, ons keur dit goed, ons ontmoedig dit nie.  Daar is hoeveel getuienisse 
voor die Raad in die goed wat gesê het en dit staan ook so in hierdie Munisipaliteit se eie ROR dat 
wanneer sandmyne plaasvind een van die grootste nagevolge/nadelige gevolge dis at die grond na die 
watertafel toe verminder word.  Dit word geignoreer, dit word gesê: Dit is reg, julle kan maar aangaan in 
hierdie tyd waar hierdie gebied, asook die res van die Weskaap ‘n ernstige ernstige droogte gepaard 
gaan, sê die Munisipaliteit: Dit is reg, julle kan maar die grondsamestelling verminder.  Landbou het gesê 
daardie grond wat verwyder word is ‘n natuurlike sif vir die water, dit dien ‘n bepaalde doel, dit word 
geïgnoeer. 
 
Soos ek gesê het, ek dink die verslaggewende beampte, vir redes wat ek nie kan sê nie, het nie die 
appèlgronde van appellante weerlê nie – hy maak aanbevelings en ek moet sê ek dink ek is in die 
verlede daarvan beskuldig dat ek opiniated voorleggings maak, maar as daar ooit een was van net 
opinies is dit seer sekerlik hierdie een.  Op die ou einde rus sy aanbevelings op twee bene, een is die 
tydelike impak van hierdie mynaktiwiteite, soos mnr Sadie uitgewyus het, maar daar word nie verwys na 
die kummilatiewe effek van vyf tydelike impakte nie. 
 
Dan is dit ook so – ek het vergeet om aan die begin te sê – om ‘n mynpermit te kry by Minerale en 
Energiesake is vandag ‘n feit, ‘n baie maklike proses.  Hierdie mense doen spesiaal aansoek vir 
mynpermitte om die streng vereistes van mynregte te voorkom.  So jy kan vir vyf jaar – en nie twee jaar 
soos wat ons gesê het nie, hy is vir twee jaar geldig – en dan kan hy drie verlengings van ‘n jaar elk kry 
bloot om papier in te vul. So hy kan vir vyf jaar myn en die oomblik as hy hier klaar gemyn het kan hy 
skuif na ‘n volgende gedeelte en daar dan aansoek doen.  So wat kan gebeur in die praktyk. en dit is nie 
net ‘n opnie nie, want daar is voorbeelde daarvan in die Weskaap.  Daar is een plaasboer wat tien 
mynpermitte oor tydperk van 30 jaar op sy plaas gehad het, en dan word dit geargumenteer dat dit ‘n 
tydelik impak het. 
 
Ek nooi u uit, gaan kyk hoe lyk die De Hoop-myn, gaan kyk hoe lyk dit daar. En sê u as Komitee in 
eerlikheid: Martien Coetzee, ja, hierdie plek is in blokke gerehabiliteer soos die voorskrifte, daar is geen 
rehabilitasie nie. 
 
Dan die volgende punt wat die verslaggewende beampte maak, is dat hy sê, die postiewe aspekte weeg 
swaarder as die negeatiewe aspekte.  Maar u kan sy verslag deurlees nêrens word daar ‘n enkele 
positiewe aspek uitgelig nie, nêrens nie, Die enigste positiewe aspekte wat daar is, is op ekonomiese 
gebied.  Nie vir Swartland Munisipaliteit gebied nie, maar vir twee enkelinge – vir die grondeienaar en vir 
die myneienaar. Myne, en dit word toegegee deur die stadsbeplanner, myne is ‘n lae intensiteit werkfors, 
so daar word vir min mense werk gegee. U kan weereens gaan kyk by ‘n bestaande myn.  Daar is drie 
digger loaders met drie bestuurders, dit is al wat daar is, en dan is daar trokke wat heen en weer ry.  



Buite instansies, niks werk vir die plaaslike gemeenskap, geen opheffing van die plaaslike gemeenskap 
nie.  
 
Wanneer ‘n persoon aansoek doen vir ‘n mynreg is dit een van die vereistes dat hulle ‘n social en labour 
plan moet voorlê waar hulle by een van Munisipaliteit se projekte betrokke moet raak.  Dit is ‘n verpligting 
en voordat hulle nie sê dat hulle ten minste 20% van hulle inkomste vir gemeenskapsontwikkeling gee 
nie, kry hulle nie ‘n mynreg nie.  So die feit dat hulle iets gaan doen vir die ekonomie en werkers in 
Malmesbury is lippediens, want hulle gaan dit nie doen nie.  Geen mens in Malmesbury of nie eers 
Malmesbury Munisipaliteit gaan baatvind by die mynbedrywighede nie.  Die munisipaliteit gaan minder 
baat daarby vind as hierdie mense en instansies soos Paardeberg Sustainability Inisiative se R19 
mijloen, of [opname onduidelik] R1 miljoen of Morokane-projek van R2,2 miljoen – dit is waarby die 
gemeenskap en hierdie Munisipaliteit gaan baatvind, nie by mynbedrywighede nie. 
 
Dan, heel laaste een, Ek het aan die begin gesê u besluit gaan ‘n geweldige impak het, die oomblik as 
hierdie appèlkomitee besluit om die appèlle  van die hand af te wys, dan gee dit carte blance vir hoeveel 
soortgelyke aansoeke wat gaan kom.  Ek kan vir u nou sê, en ek praat uit ondervinding, want toevallig 
verteenwoordig ek nie net altyd beswaarmakers teen myne nie, maar ook mense wat aansoek doen vir 
mynlisensies in die regte gebiede.  Myn siens, sand is deesdae soos goud, sand in die Phillippie area en 
sekere areas van Malemsbury raak uitgeput, so hierdie ouens lê en wag vir die sand.  En die oomblik as 
hierdie goedgekeur word, en ons kan ‘n jaar weer bymekaar kom, hierdie mun gaan oorval word vir 
aansoeke vir tydelike mynregte op die plase. 
 
Mnr voorsitter, en lede van die komitee, ek weet ek het by 10 minute misbruik, maar ten minste gaan ek 
vanaand met ‘n skoon gewete slaap.  Ek het gedoen wat my kliente van my verwag het. Ek bedank u 
werklik vir die geleentheid wat u my gebied het en dat u na my geluister het. Ek hoop regtig dat iets van 
myself en mnr Sadie sal vassteek en sal die Komitee in gedagte hou met die neem van ‘n besluit. 


