
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N SPESIALE VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU IN DIE 
MALMESBURY BANKETSAAL OP WOENSDAG, 25 OKTOBER 2017 OM 12:00 
 
 
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 versoek rdl R F van der Westhuizen om die vergadering met gebed te open. 
 
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. NOTULES 
 

4.1 NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP  
13 SEPTEMBER 2017 

 
4.2 NOTULE VAN ‘N SPESIALE VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP  

21 SEPTEMBER 2017 
 

4.3 NOTULE VAN ‘N SPESIALE VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP  
27 SEPTEMBER 2017 

 
 BESLUIT dat die notules van van ‘n Appèlgesag gehou op 13 September, 21 September en 27 

September 2017 onderskeidelik goedgekeur en deur die voorsitter onderteken word. 
 
5. SAKE VIR OORWEGING 
 

5.1 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) 

 
5.2 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) 
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 Die voorsitter reël dat die items ter gelykertyd behandel word en gee ‘n volledige 

verslag tot die besluit van die Appèlgesag. 
 

1. INLEIDING 
 

1.1 Die Appèlgesag het op 21 September 2017 vergader om die appèlle teen die 
goedkeuring van die vergunningsgebruike deur die Munisipale 
Beplanningstribunaal (MBT) op die volgende plase te oorweeg: 
• Gedeelte 12 van die Plaas Lammershoek no 841 en  
• Gedeelte 12 van die Plaas La Rhine no 848. 

 
1.2 Alhoewel die aansoeke individueel beoordeel word, word in hierdie verslag 

gefokus op die Plaas Lammershoek omrede die appèllante tydens hulle 
voorleggings hoofsaaklik op Lammershoek gekonsentreer het.  Geeneen van die 
appèllante het tydens die voorleggings op La Rhine klem gelê nie. 

 
1.3 Tydens die inspeksies van die Appèlgesag was dit ook baie duidelik dat die 

omstandighede van die twee plase hemelsbreed van mekaar verskil, nie net wat 
die helling betref nie, van 1 tot 8 grade (La Rhine) teenoor 5 tot 13 grade 
(Lammershoek), maar ook wat toeganklikheid en afstand vanaf die voorgestelde 
myne tot die geasfalteerde hoofverkeersweg R45 (TR2501) betref.  Vanaf La 
Rhine oor die ondergeskikte (provinsiale) gruispad (OP5377) tot op die R45 
(TR2601) is die afstand ongeveer 1.5 km. Vanaf Lammershoek oor die afdelings 
(provinsiale) gruispad (DR1139) tot op die R45 (TR2501) by die plaas De 
Grendel is die afstand ongeveer 7 km.  (Hierdie roete is deur die kontrakteur mnr 
Lochner uitgewys as die korrekte roete). 

 
2. DOKUMENTASIE BESKIKBAAR 

 
2.1 Die besluite van die MBT is oorgedra aan die applikante en die beswaarmakers 

is op hulle reg op appèl gewys.  Verskeie persone en instansies het hulle reg op 
appèl uitgeoefen. 

 
2.2 Nadat die appèlle ontvang is, het die Gemagtigde Werknemer 'n evaluering van 

die appèlle gedoen en 'n volledige verslag vir oorweging is aan die Appèlgesag 
voorberei. 

 
2.3 Ten einde deursigtigheid te bevorder het die appèllante, die eienaar van 

Lammershoek en enkele ander die vergadering van die Appèlgesag op 21 
September 2017 bygewoon (‘n bywoningsregister is beskikbaar) en mondelingse 
voorleggings is aan die Appèlgesag gemaak.  Geliewe kennis te neem dat die 
dame van die Wynroete-vereniging nie die bywoningsregister onderteken het nie. 

 
2.4 In terme van die audi alteram partem (hoor ook die ander kant) beginsel het die 

Appèlgesag  (tydens die sitting op 21 September 2017) besluit om ook aan die 
teenpartye die geleentheid te bied om mondelingse vertoë te rig.  Dieselfde 
proses as hierbo is gevolg en het op 27 September 2017 plaasgevind (‘n 
bywoningsregister is beskikbaar). Geliewe kennis te neem dat die dame van die 
Wynroete-vereniging nie die bywoningsregister onderteken het nie. 

 
2.5 Volledige dokumentasie was beskikbaar ter oorweging van die appèlle deur die 

Appèlgesag.  Die volgende word beklemtoon: 
 

2.5.1 Die volledige aansoeke. 
2.5.2 Al die besware. 
2.5.3 Die verslag van die Stadsbeplanner wat voor die MBT gedien het. 
2.5.4 Die besluit van die MBT. 
2.5.5 Die redes vir die besluit van die MBT. 
2.5.6 Die appèldokumentasie soos opgestel deur die Gemagtigde Werknemer. 
2.5.7 Die skriftelike voorleggings van die appèllante en instansies. 

 
2.6 Ten einde die Appèlgesag van die plaaslike omstandighede te vergewis, het lede 

dit raadsaam geag om ook terrein-inspeksies uit te voer.  Dit het by twee 
verskillende geleenthede plaasgevind op onderskeidelik 11 en 26 September 
2017.  Daar is ook van die geleentheid gebruik gemaak om met van die inwoners 
in die gebied gesprekke te voer. 
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3. KOMMENTAAR OP MONDELINGSE VERTOË  

 
3.1 Advokaat Coetzee van MARCEC (21 September 2017) 
 

3.1.1 Die kommentaar van die Departement van Landbou moet in ag 
geneem word 
 

Anders as die persepsie wat by die appèllant bestaan, is die kommentaar van die 
Departement van Landbou wel deeglik in ag geneem.  Die beskerming van 
prima, unieke en hoë potensiaal landbougrond is een van die beginsels van 
beide die Nasionale (SPLUMA) en Provinsiale (LUPA) beplanningswetgewing.  
Daar is egter geen debat dat die betrokke twee gedeeltes van medium tot lae 
potensiaal landbougrond is nie.  Verder moet die kommentaar van die 
Departement van Landbou opgeweeg word teen die ander beginsels soos 
uiteengesit in artikel 59 van die Wet op Grondgebruikbeplanning, 2014 (Wet 3 
van 2014)(LUPA).  Hierdie aspekte word in detail in die Gemagtigde Werknemer 
se verslag hanteer.  Dit moet ook opgeweeg word teen ander aspekte soos sand 
wat vir ‘n verskeidenheid van gebruike benodig word en wat nodig is om die 
ekonomie te stimuleer. 

 
3.1.2 Die proses wat gevolg is tydens die appèl word bevraagteken 

 
Dit is belangrik om in ag te neem dat niemand gedurende die proses enige 
beswaar oor die nie-nakoming van die wetlike vereistes gemaak het nie. 
 
Dit sou baie gerieflik wees indien die appèldokumentasie deur 'n totaal 
onafhanklike liggaam voorberei kon word soos betoog deur adv Coetzee.  
Ongelukkig kan die munisipaliteit nie so 'n luukse bekostig nie. In albei die 
gevalle is die appèlverslag wat voor die Appèlgesag gedien het, deur die 
Gemagtigde Werknemer voorberei en is dit die Appèlgesag se eerste 
kennisname met die appèldokumentasie. 
 
Ongeag of mnr Zaayman (wat geen stemreg het op die MBT nie) die voorlegging 
aan die Appèlgesag gedoen het, moet in ag geneem word dat die verslag deur 
mnr Steenkamp opgestel is wat ook geen stemreg op die MBT het nie.  Die 
appèlle word oorweeg deur die Appèlgesag wat van nuuts af die appèlle 
bestudeer en glad nie by die evaluering van die aansoeke betrokke was nie.  Al 
die dokumentasie, insluitende die voorleggings van die appèllante, het voor die 
Appèlgesag gedien en daarbenewens het die Appèlgesag uit sy pad gegaan om 
die proses so deursigtig as moontlik te maak.   
 
Die bona fides van die Appèlgesag is bo verdenking.  Die Appèlgesag het uit sy pad 
gegaan deur die appèllante ‘n verdere geleentheid te bied om mondelingse vertoë te 
lewer en het die Appèlgesag ook meer tyd gegun as wat in die Verordeninge 
voorgeskryf word.  Die Appèlgesag het ook by twee geleenthede ter plaatse 
inspeksies uitgevoer om lede van die plaaslike omstandighede te vergewis.   
 
Die wetgewing het ‘n Appèlgesag ingestel om sy eie oordeel te fel met al die 
inligting wat aan hom voorgelê word. 

 
3.1.3 Ander kriteria word gebruik as in die geval van die MacSands 

hofsaak 
 
 Kennis word geneem van dié standpunt.  Die betrokke hofuitspraak het gehandel 

oor die feit of ‘n applikant kan begin myn nadat hy/sy ‘n mynpermit ontvang het.  
Die verwysing na die betrokke hofsaak deur die appèllant is nie relevant nie.  Die 
Grondwetlike hof het in die betrokke hofsaak bepaal dat Munisipale wetgewing, 
te wete die Ordonnansie 15 van 1985, ook van toepassing is en dat ‘n mynpermit 
nie alleen genoeg is dat die grond vir mynbou gebruik kan word nie. 

 
3.1.4 Die kumulatiewe effek van die mynbedrywighede 

 
Die betrokke twee myne is die eerste in sy onmiddellike gebied.  Op hierdie 
stadium is die kumulatiewe effek dus nog nie ter sprake nie.  Daar kan wel 
geredeneer word dat die ontginning van sand ‘n positiewe kumulatiewe invloed 
op die algemene bou- en konstruksie bedryf kan hê. 
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3.1.5 Die Departement van Mineraal en Hulpbronne tree nie eens op 

teen onwettige aktiwiteite nie, hoe kan verwag word dat hulle sal 
optree teen gevalle waar die mynpermit oortree word   

 
Om te myn benodig die applikant verskillende tipes goedkeurings, onder andere, 
'n mynpermit en 'n vergunningsgebruik ingevolge die Munisipale 
Beplanningsverordening.  Die MBT het die aansoeke goedgekeur ingevolge die 
Munisipale Beplanningsverordening en daarom is dit die Munisipaliteit se 
verantwoordelik om die uitvoering van die voorwaardes van goedkeuring te 
moniteer en waar noodsaaklik, op te tree. 
 
Dit is egter onmoontlik vir die Munisipaliteit om op te tree in sekere gevalle soos 
byvoorbeeld waar die myn nie tot bevrediging van die voorwaardes 
gerehabiliteer word nie.  Die rede hiervoor is dat die fondse vir rehabilitasie deur 
die Departement gehou word. 
 
Dit bly egter die Munisipaliteit se verantwoordelikheid in terme van die beginsel 
van samewerkende regering om oortredings teen die voorwaardes van 
goedkeuring onder die betrokke Departement se aandag te bring. 
 
NEMA plaas ‘n verantwoordelikheid op alle owerhede.  Dit is baie duidelik dat 
tydens die oorweging van die aansoek die Bevoegde Gesag die aansoek 
ingevolge die omgewingswetgewing in detail bestudeer het en die besluit en 
voorwaardes ondersteun het. 

 
3.1.6 Die pad loop verby 'n skool en die voertuie wat die pad gebruik 

skep’n gevaar vir die leerlinge 
 

Dit is korrek dat ‘n pad verby 'n skool loop.  Daar is egter twee skole ter sprake, 
naamlik die Anne Pienaar Skool wat deur die Departement van Onderwys bedryf 
word en die Kleuterskool.  Die pad vanaf Lammershoek tot die R 45 wat deur die 
vragmotors gebruik moet word soos voorgeskryf deur een van die voorwaardes 
van goedkeuring, is die pad waarlangs die Kleuterskool geleë is.  Tydens die ter 
plaatse inspeksie van die Appèlgesag is gevind dat al die kleuters (leeftydsgroep 
van 1 maand tot 6 jaar) deur hulle ouers per bus of motor na/van die kleuterskool 
vervoer word.  Verder is dit belangrik om in ag te neem dat die verwagte 18 tot 
20 ritte wat deur die mynaktiwiteite opgewek gaan word, slegs 8% tot 12% van 
totale aantal ritte verteenwoordig.  ‘n Totaal van 88% tot 92% van die ritte word 
dus deur die boerdery-aktiwiteite opgewek (aangehaalde persentasies is uit twee 
verslae onttrek). 
 
Die bestaande pad (DR1139) wat van Lammerhoek tot by die R 45 (TR2501) (De 
Grendel) loop, se afstand is ongeveer 7 km en sy toestand is redelik tot swak.  Die 
afstand van die pad (OP5177) vanaf La Rhine tot by die R 45 (TR2501) is 
ongeveer 1.5 km en sy toestand is redelik.  Een van die voorwaardes van die 
Departement van Vervoer is dat die applikant bydraes moet maak vir die 
instandhouding van die paaie wat ook die veiligheid van die pad sal verbeter. 
 
Wat die appèllant egter nie uitgewys het nie, is dat van sy kliënte die meeste van 
hulle druiwe wat op die plaas se wynkelder verwerk word inkoop en dat dié 
voertuie wat die produkte na sy kelder bring, dieselfde paaie gebruik waarlangs 
van die skole geleë is. 

 
3.1.7 Aantal besware teen die aansoeke is nie in ag geneem nie 

  
 Dit sal roekeloos wees indien die Bevoegde Gesag net gelei word deur die 

aantal besware, veral as baie van die beswaarmakers geen belang by die 
aangeleentheid het nie.  Dit is wel so dat die aantal besware ‘n politieke 
implikasie het, maar een van die beginsels van SPLUMA is juis om die meriete 
van die aansoeke in ag te neem en dit te verwyder van politieke besluitneming.  
‘n Opname het getoon dat die betrokke pad na Lammershoek deur ongeveer 12 
boere gebruik word.  Slegs mnre Sadie en Opperman het teen die aansoek beswaar 
aangeteken, terwyl een persoon nie beskikbaar was nie. Meer as 83% (klein 
universum) van die mense wat die pad gebruik, het geen beswaar gehad nie.  
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3.1.8 Daar word selektief aangehaal uit Ruimtelike Raamwerke en dit 

wat eintlik gesê moet word, word uitgelaat. Die Weskus ROR dui 
aan dat klein myne wat nie volhoubaar is, ontmoedig moet word 

 
 Die hele kwessie oor die toepaslikheid van ROR’e word in detail bespreek in 

bladsye 11 tot 16 van die verslag van die Gemagtigde Werknemer.  Hieruit kan 
duidelik afgelei word dat die aansoeke voldoen aan die beginsels van die GOP 
van die Munisipaliteit.  Daar kan nie saamgestem word met die standpunt van 
die appèllant dat die Bevoegde Gesag ten alle koste met die kommentaar van 
die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning (DEADP) 
moet saamstem nie.  Die kommentaar is wel in ag geneem, maar vir die redes 
soos uiteengesit in die Gemagtigde Werknemer se verslag, is dit duidelik 
waarom daar nie met DEADP saamgestem word nie.  ‘n ROR is ‘n buigsame 
strategiese dokument en ongelukkig wil DEADP dit nou as ‘n bloudruk toepas 
wat duidelik nie die bedoeling van Artikel 59(5) van LUPA is nie. 

 
 Hierbenewens kan dit baie duidelik vanuit die verslag van die Gemagtigde 

Werknemer afgelei word dat die grond nie deel vorm van die Natuurgebied soos 
uiteengesit in die ROR nie.  Albei gedeeltes ter sprake het geen 
bewaringswaarde nie, aangesien daarop reeds oor baie jare landbou beoefen is.  
Die inspeksies het hierdie feit bevestig. 

  
3.1.9 Verlenging van aansoeke 

 
Dit is so dat aansoeke se geldigheidstermyn verleng kan word.  Die verlenging 
van die goedkeuringstermyn van aansoeke is anders as in die verlede en 
inngevolge die Munisipale Beplanningsverordening moet ‘n aansoek nou 
ingedien word.  Daar bestaan duidelike kriteria wat in ag geneem moet word 
wanneer oor so ‘n aansoek beslis word.  Hierdie aspekte word uiteengesit in 
Klousule 67 van die Munisipale Beplanningsverordening.  

 
3.1.10 Nêrens word die positiewe aspekte in die verslag uitgewys nie 

 
Dit mag wel so wees dat die positiewe punte nie pertinent in die verslag uitgelig 
word nie, maar daar is verskeie voorbeelde waar dit duidelik uitgewys word waar 
die aansoeke voldoen aan beginsels van wetgewing en beleid. 

 
3.1.11 Die myn sal nie 'n beduidende invloed op werkverskaffing hê nie 

 
 Werkverskaffing is maar net een aspek wat in ag geneem word by die 

beoordeling van aansoeke.  Verder versuim die appellant om te verwys na: 
• die werkverskaffing op die einde van die ketting, naamlik die bou- en 

konstruksie bedryf;  en 
 

• die behoud van die bestaande arbeiders op die plase as gevolg van die 
alternatiewe inkomste wat moontlik gegenereer kan word. 

 
3.1.12 Die myn sal nie enigsins iets bydra vir Malmesbury nie 

 
 Die Munisipaliteit is deel van ‘n groter streek en kan nie in isolasie gesien word 

nie.  Die aktiwiteit sal dus bydra tot die groter ekonomie van die streek. 
 

Die myn is kleiner as 5 hektaar en die “Social” en “Labour” plan word dus nie 
benodig nie.  Daar is egter ‘n groot sosiale bydrae deurdat die toegangspad as 
een van die voorwaardes van goedkeuring verbeter en in stand gehou moet 
word. 

 
3.1.13 Goedkeuring sal 'n Carte Blanche vir soortgelyke aansoeke gee 

 
 Beplanning is nie onderhewig aan die beginsels van die “presedente leer”, soos 

geld by die regspraktyk, nie.  Alle aansoeke moet op grond van die meriete 
oorweeg word.  Die basis vir oorweging word in Artikel 49 van LUPA uiteengesit, 
saamgelees met die beginsels van die wetgewing soos dit voorkom in Artikel 59. 

 
  3.2/… 
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3.2 Mnr Eben Sadie Trust (21 September 2017) 
 

3.2.1 Die ontwikkeling is nie volhoubaar nie 
 
 Dit is op hierdie stadium voortydig om te bespiegel oor die volhoubaarheid van die 

myn.  Wat egter ‘n feit is, is dat die verbouing van droë land wingerd op die grond nie 
volhoubaar is nie.  Die aansoek is vir die ontginning van sand op 5 hektaar grond en 
indien dit nie volhoubaar is nie, moet dit gerehabiliteer word ingevolge die normale 
voorskrifte soos deur die Departement van Minerale Hulpbronne opgelê. 

 
3.2.2 Langtermyn beplanning 

 
 Daar bestaan groot begrip vir hierdie standpunt van mnr Sadie.  Ons as die 

Appèlgesag is egter oortuig dat daar genoegsame mitigerende maatreëls in die 
goedkeuring ingebou is om te verseker dat die ontginning van sand op sy 
buurman se grond nie ‘n nadelige effek op sy boerdery aktiwiteite sal hê nie. 

 
3.2.3 Verlies aan werksgeleenthede 

 
Hierdie aspek word in paragraaf 3.1.11 bespreek. 

 
3.2.4 Die beoogde ontwikkeling voldoen nie aan die Ruimtelike 

Ontwikkelingsraamwerk nie 
 

Hierdie aspek word volledig in paragraaf 3.1.8 hierbo, bespreek. 
 

3.2.5 Die mynaansoek kan verleng word 
 

Hierdie aspek word volledig in paragraaf 3.1.9 hierbo, bespreek. 
 

3.2.6 Grondkwaliteit 
 
 Verskillende opinies bestaan rondom die grondkwaliteit.  Dit word aanvaar dat 

die grond nie weer na die ontginning van sand gebruik sal kan word vir die 
verbouing van wingerd nie.  Almal stem egter saam dat die grond nie van hoë 
potensiaal landboukwaliteit is nie.  Voedsel sekuriteit bestaan ook nie net uit die 
verbouing van wingerd nie.  Die grond kan daarna egter nog steeds vir die 
aanplant van weidingsgewasse en graan gebruik word.  Daar is verskeie 
voorbeelde in die Swartland waar die grond wat gebruik is vir sandontginning en 
daarna gerehabiliteer is, nog vir aangeplante weiding, graangewasse en selfs 
vrugtebome gebruik word. 

 
3.2.7 Veiligheid 

 
 Hierdie aspek word bespreek in paragraaf 3.1.6 hierbo. 

 
3.3 Mnr Martin Langenhoven  Planscape (27 September 2017) 

 
3.3.1 Die grond is van medium tot lae potensiaal en die wingerd op La 

Rhine is alreeds baie jare terug uitgehaal. Die bosstok wingerd op 
Lammershoek is oud en nie meer ekonomies lewensvatbaar nie 

 
   Daar is geen dispuut oor die kwaliteit van die landbougrond nie. 
 

3.3.2 Die grond sal in blokke van 1 hektaar gemyn word waarna dit 
gerehabiliteer moet word voordat daar met die volgende fase 
voortgegaan word 

 
Die Appèlgesag neem kennis.  Hierdie is deel van die goedkeuringsvoorwaardes. 

 
3.3.3 Voldoende fondse is in rehabilitasiefondse beskikbaar om te 

verseker dat die grond ten volle gerehabiliteer word 
 
 Die Appèlgesag neem kennis.  Die Department van Minerale Hulpbronne is 

verantwoordelik om die voorwaarde van goedkeuring ten opsigte van 
rehabilitasie af te dwing.  Indien die grond nie deur die eienaar gerehabiliteer 
word nie, word dié fondse gebruik om dit te doen. 
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3.3.4 T.o.v. die paaie is ooreenkomste met die Departement van Vervoer 
om instandhouding van die paaie te hanteer 

 
   Die Appèlgesag neem kennis. 
 

3.3.5 Die omgewingsimpakte is oorweeg en daar is mitigerende 
maatreëls vervat in die omgewingsbestuursprogram 

 
   Die Appèlgesag neem kennis. 
 

3.3.6 Die myne word bedryf om winsgewend te wees.  Indien die sand nie 
gebruik kan word nie, sal die operateur hom onttrek 

 
   Die Appèlgesag neem kennis. 
 

3.3.7 Sand is van verskillende kwaliteite en vervul verskillende 
behoeftes.  Indien daar nie ‘n vraag daarvoor is nie, sal daar nie 
gemyn word nie 

 
Die Appèlgesag neem kennis. 

 
3.4 Mnr Christo Conradie van Vinpro (27 September 2017) 

 
 Mnr Conradie het ‘n baie gebalanseerde vergelyking getref tussen die 

ekonomiese lewensvatbaarheid van plase in die distrik wat boerderypraktyke 
toepas volgens nuwe landboumetodes en bestaande droë land wingerdpraktyke 
waar vernuwing oor jare nie plaasgevind het nie.  In laasgenoemde geval is dit 
eenvoudig nie lewensvatbaar, tensy daar na alternatiewe inkomstebronne gekyk 
word wat die boere in staat sal stel om te vernuwe.  In die geval van 
eersgenoemde is daar ‘n handelsmerk opgebou wat nie noodwendig alleen kon 
gebeur het met druiwe wat slegs van die plaas af kom nie. 

 
 Die Appèlgesag het begrip vir hierdie siening en ondersteun die beleid wat oor 

die afgelope aantal jare ontwikkel is om boere behulpsaam te wees om 
alternatiewe inkomste bronne te ontgin in die vorm van, onder andere, 
addisionele wooneenhede, funksielokale, wynkelders en eetplekke wat gekoppel 
is aan die plaasbedrywighede. 

 
Die voorsitter gaan voort om die besluit van die Appèlgesag voor te hou, naamlik 

 
BESLUIT dat 

 
(a) Na baie deeglike oorweging word daar volstaan met die besluit van die 

Munisipale Beplanningstribunaal en word die appèlle teen die goedkeurings 
gevolglik van die hand gewys, ten opsigte van  
(1) die voorgestelde vergunningsgebruik op restant van die plaas La Rhine No 

848, Afdeling Malmesbury; 
(2) die voorgestelde vergunningsgebruik op gedeelte 12 van die plaas 

Lammershoek No 841, Afdeling Malmesbury; 
 
(b) Daar is geen nuwe feite wat nie alreeds vroeër in die verskillende prosesse 

beoordeel is, en wat tydens die mondelingse vertoë na vore gekom het nie.  Die 
verskillende aspekte word in detail gedebateer in die Verslaggewende en 
Gemagtige Werknemer se verslae.  Hierbenewens, het die Appèlgesag die 
kommentaar op die aspekte wat tydens die mondelingse vertoë na vore gekom 
het, hierbo bespreek; 

 
(c) Die redes vir die besluit word uiteengesit in paragraaf 5 van die Gemagtigde 

Werknemer se verslag.  Dit is duidelik dat daar verskillende opinies bestaan ten 
opsigte van die grondkwaliteit nadat dit gerehabiliteer is.  Daarom word besluit 
dat die redes soos voorgestel in paragraaf 5.6 in La Rhine en Lammershoek 
verslae (Wat lees: Die grondkwaliteit sal verbeter, sodat dit weer vir landbou 
aangewend kan word) uit albei dokumente weggelaat moet word; 

 
(d)/… 
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(d) Die volgende redes vir die besluit moet bygevoeg word by Lammershoek: 

 
(i) Die verbetering van die pad soos vereis deur die Departement van 

Publieke Werke en Vervoer sal tot ‘n groot sosiale voordeel vir die 
gemeenskap wees; 

 
(ii) Die betrokke gedeeltes grond vorm nie deel van ‘n Natuurgebied en het 

geen Natuurbewarings status nie, aangesien daar vir baie jare daarop 
geboer word; 

 
(iii) Die ontginning van sand sal bydra tot die stimulasie van die ekonomie van 

die streek; 
 
(iv) Goedkeuring van die aansoek sal verhoed dat daar verdere werksverliese 

voorkom; 
 

(e) In die geval van La Rhine moet slegs paragrawe (d)(ii) tot (d)(iv) bygevoeg word 
tot die redes vir die besluit.  

 
 
 

 
(GET) RDH T VAN ESSEN 
VOORSITTER 


