
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU IN DIE MALMESBURY 
BANKETSAAL OP WOENSDAG, 27 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 die van die appellante is aangehoor op 21 September 2017, en 
was daar ‘n uitnodiging aan die aansoeker gerig om ook ‘n geleentheid gegun te word om 
die Appèlgesag toe te spreek. 
 
Mnre M Langenhoven (namens die aansoekers) en F Lochner (namens die 
sandmynoperateur) doen voorleggings aan die komitee wat vir volledigheidshalwe tot die 
notule aangeheg word. 
 
Die voorsitter gee ook geleentheid aan Vinpro om die komitee toe te spreek, maar sal die 
voorlegging nie in ag geneem word wanneer die appèlle oorweeg word nie, aangesien 
nuwe inligting geopenbaar is wat nie deel uitgemaak het van die verslag van die 
appellante nie. 
 
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 mnre M Langenhoven en F Lochner 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, en dat alle partye in kennis gestel sal word wanneer die 
komitee die appèlle sal besleg. 
 
 

 
 

(GET) RDH T VAN ESSEN 
VOORSITTER 



VOORLEGGING DEUR MNR MARTIN LANGEHOVEN, PLANSCAPE:  AANSOEKE NAMENS KLIËNTE 
VOORBEREI 
 
 
Baie dankie vir die geleentheid wat geskep is om kortliks insette te gee. 
 
Die proses het al op 3 September 2015 begin en 24 maande later sit ons nou hier. 
 
Vir die aansoekers is dit ‘n uiters verstreurende proses gewees tot op hede.  Wil regtig nie onnodig die 
komitee se tyd gebruik in hierdie saak nie.  Ek dink al die inligting, alles wat te sê is, is al gesê wat my 
aanbetref binne in die dokumentasie en die uiters volledige verslae wat u voor u het. 
 
Ek wil tog die geleentheid gebruik om baie kortliks ‘n paar punte te noem. 
 
Miskien het u vrae daarna, en kan ons daaraan aandag gee. 
 
(1) Die grond ter sprake is lae tot medium potensiaal landbougrond.  Die eienaars het reeds – ek gaan 

generies praat, die detail is in die dokumente – in geval van Granaatfontein is daar gedeeltes van die 
wingerd al verwyder, as gevolg daarvan dat dit nie ekonomies lewensvatbaar vir hulle is nie.  Ten 
opsigte van La Rhine is daar omtrent 15ha wingerd uitgehaal waarvan hierdie mynarea van 5ha 
toevallig op ‘n gedeelte daarvan val.  Op hierdie stadium word daar maar so af en toe graangewasse 
geplant vir weiding en voer. 

 
Die mynbou word gedoen op 5ha in beide gevalle – ek gaan maar van altwee gevalle gelyktertyd 
gesels – en dan word nie mynareas opgedeel in blokke en dan vind daar konkurente mynbou en 
rehabilitasie plaas.  Met ander woorde jy verwyder bogrond van een gedeelte, verwyder die sand, sit 
die bogrond terug, en dan gaan jy na die volgende blok toe.  In die myn proses is daar gewoonlik nie 
een van die blokke oop of versteur nie en soos jy vorentoe beweeg rehabiliteer jy agter jou aan.  Uit 
die aard van die saak is die rehabilitasie nie klaar en teen die einde van die mynproses word die 
finale rehabilitasie dan gedoen. 
 
Daar is voldoende fondse beskikbaar om die rehabilitasie te finansier.  Daar is fondse binne die myn 
proses met ander woorde konkurente myn- en rehabilitasieproses is daar voorsiening vir fondse van 
±R80 000.  In terme van die mynwet is daar ook ‘n rehabilitasiefonds wat in trust gehou word by die 
Departement van Minerale Hulpbronne – daar is fondse.   
 
Die mynbou is onderhewig aan die uitreiking van ‘n sluitingsertifikaat.  Voordat die sluitingsertifikaat 
nie uitgereik is nie vind mynbou streng gesproke nog plaas.  Sluitingsertifikaat word streng uitgereik 
deur ‘n proses van Minierale Hulpbronne bestuur en wat in kort daarop neerkom dat as die 
rehabilitasieproses nie gedoen is volgens die omgewingsbestuursplan nie, word jou 
rehabilitasifondse gebruik om die rehabilitasie te doen.  So vir die eienaars is dit nie geld om in die 
water te gooi nie, vir hulle is dit uiters belangrik om daardie grond te rehabiliteer.  Hulle wil dit weer 
vir landbou gebruik, hulle gaan dit weer vir landbou gebruik en hulle wil hul rehabilitasiefonds 
terughê.  Ek weet al van gevalle waar die geld gevat is, en ‘n groot gesukkel is om die geld terug te 
kry. 
 
Daar is ander ooreenkomste met bv. Departement van Vervoer om bydraes te doen vir die 
instandhouding van die paaie en die myners en die eienaars is definiteif verbind tot effektiewe 
rehabilitasie.  Dit is in hulle eie belang en daar is geen nut en doel vir hulle om grond te vernietig wat 
geen waarde daarna vir hulle het nie. 
 
Die omgewingsimpakte is oorweeg, en daar is mitigerende maatreëls gestel wat vervat is in die 
omgewingsbestuursprogram.  Dit is ook vervat in die omgewingsmagtiging wat uitgereik is nadat 
daar ‘n appèl op die omgewingsmagtiging was.  Waar die omgewingsmagtiging uitgereik word deur 
Minerale Hulpbronne word die appèl gehanteer deur die Nasionale Minister van Omgewingsake en 
die appèl is van die hand gewys, en die omgewingsmagtiging is uitgereik. 
 
Die myne is winsgewende ondernemings.  Dit is so vervat in die finansiële plan van die myn wat 
ingedien word by Minerale Hulpbronne voor hulle ‘n mynpermit uitreik.  So die myne is winsgewend, 
die boere maak geld daaruit, die operateurs maak geld daaruit, die fondse vir rehabilitasie word 
daaruit gefinansieer die oorhoofse koste soos petrol en instandhouding om die myn te bedryf word 
vir voorsiening gemaak. 
 



Die mynbou – ek dink wat ‘n mens moet verstaan – vir die mynoperateur dit maak geen sin om ‘n 
myn te bedryf waaruit hy geen finansiële voordeel uit kry nie.  As hy kom by ‘n situasie in die helfte 
van die mynproses en hy maak nie finansiële voordeel daaruit nie, dan onttrek hy, maar hy het reeds 
voorsiening vir rehabilitasie gemaak. 
 
Hier is verseker baie onwettige myne, en dit is ‘n kwessie van dat hierdie eienaars en operateurs wil 
ingaan en voor die voet vernietig soos voorgegee word nie, dit is nie die geval nie.  Dit is in kort wat 
ek daaroor kan sê. 
 
‘n Brief van Granaatfontein Trust word voorgelees: 
 
 
Voorsitter, daar word in die stukke baie keer gepraat dat die sand nie van ‘n goeie gehalte is nie. 
 
Mnr Lochner noem dat “sand is sand, jy kan dit gebruik word vir bousand, fillingsand, opvulsand, 
pypsand – sand is sand.  Al waar die gradering van die sand ‘n verskil maak is vir die kontrakteur wat 
dit gaan gebruik, want elkeen het sy eie behoeftes. 
 
Ek het nog nooit gehoor van sand wat jy nie kan gebruik nie.  As hulle praat van spesifiek bousand, 
kan ons daaroor debateer.  Maar die kwalitetit sand wat uit die toetsgate opgemaak is, is redelik 
bousand kwaliteit – maar ‘n mark is verseker daarvoor. 
 
Sand is besig om op te raak, en dit is wat die probleem nou op die oomblik is, hier is so min 
sandmyne in ons omgewing wat oop is op die oomblik waarby ons kan sand koop.  Dit is al rede 
hoekom ek gedruk is om my eie sandmyn oop te maak om sand in die hande te kry.  Ek weet nie 
hoe ons in die toekoms gaan maak nie.  Die boubedryf het so opgetel – ons wat in Wellington sit het 
aan die begin van die jaar sand in Maccasser af gery, so ver moet die sand aangery word, net om 
sand in die hande te kry, want die mense soek spesifiek growwe bousand.  Malmesbury is mos 
bekend vir sy growwe Malmesbury bousand.  As ‘n bouer sê hy soek Malmesbury bousand, dan 
soek hy growwe bousand.  So jy kan nie fynsand ry wat van hier of daar kom nie.  Dit is waaroor dit 
gaan. 
 
Martin Langenhoven:  ‘n Ander ding wat moet in ag geneem word, is dat as daar nie ‘n koper vir 
sand is nie, dan gebeur daar niks nie.  Dit is hulle werk om die sand te bemark en die regte mense te 
soek vir die tipe sand wat daar is.  En dit is hulle wat die pryse moet beding vir die sand. 



Geagte Lede van die Tribunaal.       26 September 2017 

Baie dankie vir die geleentheid om ‘n laaste voorlegging aan u te maak. Ek besef dat u onder groot 

druk is om die besluit te maak. Ek vra ook om verskoning as hier persone op die tribunaal is wat nie 

Afrikaans magtig is nie. Vra asb as iets onduidelik is en ek sal probeer verduidelik. 

Ek wil die volgende, met eerbied en respek aan u oordra: 

1. Ek gaan nie probeer om enige wetlike standpunte aan te spreek nie aangesien ek nie 

‘n kenner van die wet is nie. Ongelukkig het ek ook nie die finansiële vermoë om so iemand 

aan te stel om my op die gebied te verteenwoordig nie. Ek is dus afhanklik van hierdie 

tribunaal om te besluit oor wat billik en regverdig is vir my en my werkers. 

2. Ek glo en het volle vertoue dat dit die reg deeglik nagevors en afgehandel is deur die 

DMR en daarna Die Minister van Mineralehulpbronne in sy goedkeuring van die mynpermit 

aansoek, na n appèl. 

3. Ek het verder volle vertroue in die integriteit en bevoegdheid van die Swartland 

Munisipaliteit, dat hulle ook hul deeglike navorsing gedoen het, voordat hul die aansoek om 

vergunningsgebruik goedgekeur het. 

4. Dit is vir my duidelik dat die hele weerstand begin is deur een persoon, met ‘n 

persoonlike motief, wat ondersteun word deur genoeg fondse. Dit wil voorkom of die 

meriete van die aansoek nie meer vir die persoon belangrik is nie en hy en sy  advokaat, na 

tegniese aspekte van die proses gryp om met die vertragingstaktiek voor te gaan. 

5. Die sosiale media is selfs gebruik om emosies op te wek deur die verspreiding van 

allerhande ongetoetste bewerings en aannames. 

6. Die feit dat die individu, na die beste van my wete, homself by verskeie geleenthede 

skuldig gemaak het aan die oortreding van die NEMA  wetgewing is ‘n verdere bewys dat sy 

motiewe nie eerbaar is nie. 

7. Die positiewe antwoord van die tribunaal sal my in ‘n posisie plaas waar die 

volgende bereik, verbeter en verseker kan word: 

a. Die volhoubaarheid van Granaatfontein Boerdery, wat werk verskaf vir ag(8) gesinne. 

b. Die verbetering van lewensomstandighede van personeel 

c. Die skep en behou van meer werksgeleenthede. 

d. Die verbetering van swak potensiaal landbougrond. 

e. Die verantwoordelike benutting van mineraalhulpbronne. 

f. Die volgehoue versorging van my 84 jarige moeder en familie. 

8. Die alternatief is die werklike sluit van Granaatfontein se hekke. Dit is hoe kritiek die 

sitsuasie nou is. Granaatfontein, soos baie ander plase is in ‘n stryd om oorlewing en ons 

uitkoms lê op die plaas in die vorm van benutting van alle beskikbare hulpbronne. 

Ek vra dus vir u om op grond van bogenoemde u gunstige oorweging te gee aan die aangeleentheid. 

Ek dank u. 

Granaatfontein Trust 


