
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLKOMITEE GEHOU IN DIE MALMESBURY 
BANKETSAAL OP WOENSDAG, 8 FEBRUARIE 2017 OM 11:55 
 
 
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): 
 Munisipale Bestuurder, mnr J J Scholtz 
 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 Appèlkomitee op 13 Mei 2015 ingevolge artikel 51 
van SPLUMA, Wet 16 van 2013. 

 
4. NOTULE 
 
 4.1 NOTULE VAN 'N APPÈLKOMITEE GEHOU OP 13 DESEMBER 2016 
 
 Dat die notule van 'n Appèlkomiteevergadering gehou op 13 Desember 2016 goedgekeur 

en deur die voorsitter onderteken word. 
 
5. SAKE VIR OORWEGING 
 

5.1 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE HERSONERING VAN GEDEELTE 6 
VAN PLAAS 554, AFDELING MALMESBURY (15/3/3-8) 

  
'n Aansoek is ontvang vir die hersonering van 'n gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas No 
554, Afdeling Malmesbury vanaf landbousone 3 na nywerheidsone 2 ten einde 
stoorfasiliteite te skep. 
 
 Die voorsitter noem dat alhoewel daar 'n behoefte aan stoorfasiliteite vir bote in 
Yzerfontein is, daar nie van wetgewing, en spesifiek die Ruimtelike 
Ontwikkelingsraamwerk, afgewyk kan word nie.  Die area aangrensend tot die vismark, 
wat binne die stedelike randgebied geleë is, moet vir hierdie doeleindes aangewend 
word. 
 
Die voorsitter/... 
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5.1/... 

Die voorsitter behandel die verslag wat – onder andere – die volgende inligting bevat: 
 
 Alle stawende dokumentasie tot die appèl; 
 Die tydsraamwerk waarbinne met die appèl gehandel moet word; 
 Die evaluering van die appèl deur die Departement: Omgewingsake en 

Ontwikkelingsbeplanning.  Aangesien die voorgestelde grondgebruik buite die 
stedelike randgebied geleë is, is daar geleentheid ingevolge die Verordening aan die 
betrokke departement gegee om ook die appèl te oorweeg.  Dit dien gemeld te word 
dat na oorweging van die appèl, die Departement: Omgewingsake en 
Ontwikkelingsbeplanning die besluit van die Munisipale Beplanningstribunaal 
ondersteun; 

 Die evaluering van die appèl ontvang deur die gemagtigde amptenaar; 
 Die verslag van die Munisipale Bestuurder wat spesifiek fokus op die administratiewe 

handeling, en dat dit voldoen aan die beginsels ingevolge PAJA-wetgewing. 
 

Na behandeling van die verslag en deeglike oorweging van die appèl, word bevestig dat 
geen nuwe inligting na vore gekom het nie.  Gemeet teenoor dieselfde feite as wat voor 
die Munisipale Beplanningstribunaal (item 5.2 van 16 Augustus 2016) gedien het is daar 
gevolglik geen rede(s) om af te wyk van die besluit van die Munisipale 
Beplanningstribunaal nie, en word derhalwe – 
 
EENPARIG BESLUIT 
 
(a) Dat daar kennis geneem word van die inhoudelike van die verslag, met spesifieke 

verwysing na PAJA en dat bevestig word dat die Appèlkomitee van mening is dat 
die beginsels van regsgeldigheid nagekom is; 

 
(b) Dat, in ag genome – 
 

(i) die evaluering van die appèl deur die gemagtigde amptenaar, soos 
uiteengesit in Aanhangsel A, en  

 
(ii) die feit dat daar geen nuwe inligting met die voorlegging van die appèl na 

vore gekom het nie,  
daar volstaan word met besluit 5.2 van die Munisipale Beplanningstribunaal 
gedateer 16 Augustus 2016; 

 
(c) Dat die appèl vanaf, A Mitchell Landmeters, gedateer 14 September 2016 

derhalwe van die hand gewys word; 
 
(d) Dat die appèl vir die volgende redes van die hand gewys word: 
 

(i) Geen nuwe feite – soos reeds genoem – voorgelê was wat nie reeds 
aangespreek is tydens die oorweging van die besware tydens die 
besluitneming van die Munisipale Beplanningstribunaal nie; 

 
(ii) Volstaan word met die redes vir die afkeuring van die aansoek, soos 

aangevoer deur die Munisipale Beplanningstribunaal op 16 Augustus 
2016, aangesien die teendeel vir die redes vir afkeuring nie met die appèl  
bewys kon word nie. 

 
5.2 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN GOEDKEURING EN 

AFWYKING OP ERF 374, MALMESBURY (15/3/3-8) 
 
 '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 gaan voort om die verslag te behandel wat – onder andere – die volgende 
inligting bevat: 
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5.2/... 

 Alle stawende dokumentasie tot die appèl; 
 Die tydsraamwerk waarbinne met die appèl gehandel moet word; 
 Die evaluering van die appèl ontvang deur die gemagtigde amptenaar; 
 Die verslag van die Munisipale Bestuurder wat spesifiek fokus op die administratiewe 

handeling, en dat dit voldoen aan die beginsels ingevolge PAJA-wetgewing. 
 

Die voorsitter meld dat die Verordening insake Munisipale Grondgebruikbeplanning 
bepaal dat die appellant die feitelike of regsbevindings waarop die appellant steun, moet 
voorlê.  Die stelling dat die waarde van eiendom sal verminder is dus ongegrond as daar 
nie aan voormelde bepaling voldoen word nie. 
 
Die Snr: Bestuurder: Bou-omgewing noem dat die betrokke grondgebruikaansoek binne 
'n gebied val wat besig is om te ontwikkel na 'n sake-area, wat oor die langtermyn 
moontlik 'n voordelige effek op die waarde van eiendomme kan hê. 

 
Na behandeling van die verslag en deeglike oorweging van die appèl, word bevestig dat 
geen nuwe inligting na vore gekom het nie.  Gemeet teenoor dieselfde feite as wat voor 
die Munisipale Beplanningstribunaal (item 5.2 van 5 Oktober 2016) gedien het is daar 
gevolglik geen rede(s) om af te wyk van die besluit van die Munisipale 
Beplanningstribunaal nie, en word derhalwe – 
 

 
EENPARIG BESLUIT 
 
(a) Dat daar kennis geneem word van die inhoudelike van die verslag, met spesifieke 

verwysing na PAJA en dat bevestig word dat die Appèlkomitee van mening is dat 
die beginsels van regsgeldigheid nagekom is; 

 
(b) Dat, in ag genome – 
 

(i) die evaluering van die appèl deur die gemagtigde amptenaar, soos 
uiteengesit in Aanhangsel A, en  

 
(ii) die feit dat daar geen nuwe inligting met die voorlegging van die appèlle na 

vore gekom het nie,  
daar volstaan word met besluit 5.2 van die Munisipale Beplanningstribunaal 
gedateer 5 Oktober 2016; 

 
(c) Dat die appèl ontvang vanaf J Reverchon gedateer 24 Oktober 2016 derhalwe 

van die hand gewys word; 
 
(d) Dat die appèl vir die volgende redes van die hand gewys word: 
 

(i) Die korrekte prosedures is gevolg met die prosessering en hantering van 
die grondgebruiksaansoek ten einde te versekering dat alle 
omliggende/geaffekteerde eienaars geken word in die aansoek; 

(ii) Geen bewyse kan gelewer word dat eiendomswaardes negatief 
beïnvloed gaan word nie; 

(iii) Geen gesondheidsrisiko word ingehou nie, soos bevestig deur die 
Nasionale Departement van Gesondheid; 

(iv) Goedkeuring vir die oprigting van die transmissietoring is verkry vanaf 
Erfenis Weskaap; 

(v) Esteties sal die transmissietoring inpas by die plantegroei van die 
omgewing siende dit die vorm van ‘n boom sal aanneem; 

(vi) Die strategiese plasing van die transmissietoring verseker die breër 
gemeenskap van Malmesbury met beter toegang tot telekommunikasie 
netwerke. 

 
 

 
(GET) RDH T VAN ESSEN 
VOORSITTER 


