
Verw. 3/2/3 

Kantoor van die Munisipale Bestuurder 
19 Oktober 2017 

Die Lede van die Appèlgesag, te wete – 

Die Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen 
Die Uitvoerende Onderburgemeester, rdh M S I Goliath 
Rdl P E Solomons 
Rdl O M Stemele 
Rdl M van Zyl 
Rdl R F van der Westhuizen 

Kennis geskied hiermee ingevolge paragraaf 91 van die Swartland Munisipaliteit: Verordening insake 
Munisipale Grondgebruikbeplanning (PK 7741 gedateer 3 Maart 2017) dat ‘n vergadering van die 
Appèlgesag gehou sal word in die BANKETSAAL MALMESBURY op WOENSDAG, 25 OKTOBER 
2017 om 12:00. 

SAKELYS 

1. OPENING

2. VERLOF TOT AFWESIGHEID

3. AGTERGROND

Uittreksel uit UBK-besluit gedateer 13 Mei 2015 aangaande die aksies wat geneem moet word in
die voorbereiding om SPLUMA, Wet 16 van 2013 te implementeer –

"7.3 Determination of appeal authority in terms of section 51

7.3.1 Make a determination on the type of the Appeal Authority, which can be, the 
executive committee or executive mayor of the municipality, or if the municipality 
does not have an executive committee or executive mayor, a committee of 
councilors appointed by the Municipal Council or an external institution authorized 
by Council to assume the functions of an Appeal Authority. 

Executive Mayoral Committee" 

4. NOTULES

4.1 NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP 
13 SEPTEMBER 2017 ................................................................................................ bl 3-6

4.2 NOTULE VAN ‘N SPESIALE VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP 
21 SEPTEMBER 2017 ............................................................................................... bl 7-15

4.3 NOTULE VAN ‘N SPESIALE VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU OP 
27 SEPTEMBER 2017 ............................................................................................. bl 16-20

5. SAKE VIR OORWEGING

5.1 LEWERING VAN UITSLAG: 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 GRONDGEBRUIK-BEPLANNING (PK 7420 VAN 3 JULIE 2015)bl 1-234* 
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5.2 LEWERING VAN UITSLAG: 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 GRONDGEBRUIKBEPLANNING (PK 7420 VAN 3 JULIE 2015)bl 1-309* 

[Nota: Die verslae is reeds vir die vergadering van 21 September 2017 aan komiteelede 
beskikbaar gestel.] 

(get) J J SCHOLTZ 
VOORSITTER 
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NOTULE VAN ‘N VERGADERING VAN DIE APPÈLGESAG GEHOU IN DIE MALMESBURY 
BANKETSAAL OP WOENSDAG, 13 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): 
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 Appèlgesag op 13 Mei 2015 ingevolge artikel 51 van
SPLUMA, Wet 16 van 2013.

4. NOTULE

4.1 NOTULE VAN 'N APPÈLGESAG GEHOU OP 16 MEI 2017 

Dat die notule van 'n Appèlgesagvergadering gehou op 16 Mei 2017 goedgekeur en deur 
die voorsitter onderteken word. 

5. SAKE VIR OORWEGING

5.1 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE VERGUNNINGSGEBRUIK OP ERF 
5224, MALMESBURY INGEVOLGE DIE SWARTLAND MUNISIPALITEIT: 
VERORDENING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING (PK 7420 VAN 3 
JULIE 2015) 

'n Aansoek is ontvang vir die vergunningsgebruik op erf 5224, Malmesbury vir die bedryf 
van ‘n huistaverne (groot ±22 m²). 

Die evaluering van die appèl aan die Appèlgesag word voorgehou in onderskeidelik die 
verslag van die Munisipale Bestuurder gedateer 14 Augustus 2017, en die verslag van 
die gemagtigde amptenaar gedateer 7 Augustus 2017. 

Die voorsitter/... 
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5.1/... 
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. 

Die voorsitter gee geleentheid aan die Snr Bestuurder: Bou-omgewing, mnr A M 
Zaayman, om die verslag met die komitee te behandel.  Mnr Zaayman noem – in ‘n 
adviserende hoedanigheid – dat daar sedert Februarie 2017 gehandel is met die 
wysigings van die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (ROR) van Swartland 
Munisipaliteit. In die verlede was daar geen beperkings op die ligging van huistavernes 
nie, maar met die wysiging van die ROR word huistavernes nou slegs langs 
aktiwiteitstrate toegelaat. 

Mnr Zaayman noem dat daar nagelaat is om voormelde wysiging onder die aandag van 
die Munisipale Beplanningstribunaal te bring met die voorlegging van die aansoek op 
3 Mei 2017. 

Die voorsitter bevestig dat alhoewel die gewysigde ROR deur die Raad op 25 Mei 2017 – 
nadat die Munisipale Beplanningstribunaal die aansoek oorweeg het – goedgekeur is, die 
Appèlgesag nie ‘n besluit mag neem wat teenstrydig met die ROR is nie – hierdie aspek 
word deur die SPLUMA-wetgewing bevestig. 

EENPARIG BESLUIT 

(a) Dat, in ag genome die evaluering van die appèl deur die gemagtigde amptenaar
soos uiteengesit in Aanhangsel A, die appèl gehandhaaf word;

(b) Dat die besluit (item 6.2) van die Munisipale Beplanningstribunaal gehou op
3 Mei 2017 ingetrek word;

(c) Dat die aansoek vir ‘n vergunningsgebruik op erf 5224, Malmesbury in terme van
artikel 81(7)(b) van die Swartland Munisipaliteit: Verordening insake Munisipale
Grondgebruikbeplanning (PK 7420 gedateer 3 Julie 2015) derhalwe afgekeur
word, vir die redes genoem in die evaluering deur die gemagtigde amptenaar,
naamlik:

(i) Die aansoek is in stryd met die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (2017-
2022) van Swartland Munisipaliteit gegewe dat erf 5224 nie langs ‘n
aktiwteitstraat/korridor geleë is nie;

(ii) Ingevolge Artikel 22(1) van SPLUMA mag Swartland Munisipaliteit nie ‘n
besluit neem wat in stryd is met die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk nie;

(iii) Gegewe die omvang van die appèl (petisie onderteken deur 128 persone)
word die aansoek nie in die belang van die publiek beskou nie.

5.2 APPÈL ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN 
AFWYKING OP ERF 692, YZERFONTEIN INGEVOLGE DIE SWARTLAND 
MUNISIPALITEIT: VERORDEING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING 
(PK 7420 VAN 3 JULIE 2015) (5/3/4-14, 15/3/5-14) 

‘n Aansoek is ontvang vir die afwyking op erf 692, Yzerfontein vanaf die 4 m straatboulyn 
ten einde die bestaande motorhuis te vergroot. 

‘n Verdere aansoek is ontvang vir die opheffing van voorwaarde D6(b) van Transport-
akte T94694/2007 op erf 692, Yzerfontein wat ten doel het om weg te doen met die 
boulynbeperking om die voorgestelde vergroting van die motorhuis te kan akkommodeer. 

 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, naamlik: 

• Alle stawende dokumentasie tot die appèlle;
• Die tydsraamwerk waarbinne met die appèlle gehandel moet word;
• Die evaluering van die appèl ontvang deur die gemagtigde amptenaar;
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5.2/... 
• Die verslag van die Munisipale Bestuurder wat spesifiek fokus op die administratiewe

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

Die Snr Bestuurder: Bou-omgewing, mnr A M Zaayman, behandel die verslag op versoek 
van die voorsitter. 

EENPARIG BESLUIT 

(a) Dat, in ag genome die evaluering van die appèl soos uiteengesit in Aanhangsel
A, daar volstaan word met die besluit deur die gemagtigde amptenaar gedateer 6
Junie 2017 en dat die appèl derhalwe van die hand gewys word;

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

(i) Die appellant erken dat “…Sigafstande word reeds nadelig beïnvloed deur
voertuie wat op die sypaadjie parkeer…”;

(ii) Sypaadjies word geskep vir voetgangers en hul veilige beweging in die
padreserwe. Die parkering van voertuie binne hierdie ruimte ontneem
voetgangers van hul reg;

(iii) Ten einde te voldoen aan die soneringsparameters sal die eienaar
genoodsaak wees om die riooluitsuigtenk te verskuif om aan sy behoefte
vir adddisionele motorhuisspasie te voldoen;

(iv) Indien die feitestel as ‘n maatskaf gebruik word, beskik hierdie aansoek nie
oor voldoende meriete vir goedkeuring nie.

5.3 APPÈLLE ONTVANG OP DIE VOORGESTELDE VERGUNNINGSGEBRUIK, 
OPHEFFING VAN BEPERKINGS, VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKINGS OP 
ERF 405, YZERFONTEIN INGEVOLGE DIE SWARTLAND MUNISIPALITEIT: 
VERORDENING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING (PK 7420 VAN 3 
JULIE 2015) 

‘n Aansoek is ontvang vir die opheffing van beperkings C6 en C7 van Titelakte 
T3566/2004, vergunningsgebruik en afwykings om ‘n tweede woonhuis op erf 405, 
Yzerfontein op te rig. 

Die evaluering van die appèl aan die Appèlgesag word voorgehou in onderskeidelik die 
verslag van die Munisipale Bestuurder gedateer 7 September 2017, en die verslag van 
die gemagtigde amptenaar gedateer 6 September 2017. 

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. 

Die Snr Bestuurder: Bou-omgewing, mnr A M Zaayman, behandel die verslag op versoek 
van die voorsitter. 

Die voorsitter versoek dat die onooglikheid van die Neutec-gebou gedurende die 
bouplanproses aangespreek word. 

EENPARIG BESLUIT 

(a) Dat, in ag genome die evaluering van die appèl deur die gemagtide amptenaar
soos uiteengesit in aanhangsel A, daar volstaan word met besluit 6.3 van die
Munisipale Beplanningstribunaal gedateer 7 Junie 2017, onderhewig aan die
toevoeging/wysiging van die volgende voorwaardes:

(i) Die eienaar versoek word om met die gewysigde bouplanaansoek toe te
sien dat die Neutec-gebou se estetika vir Swartland Munisipaliteit
aanvaarbaar is, byvoorbeeld deur dit te verf;

(ii) Die voorwaarde (D1h) gewysig word en wel soos volg:
Die eienaar verplig word ingevolge artikel 66(2)(x) van die Verordening
om teen 28 Februarie 2018 uitvoering aan die voorwaardes te gee,
gegewe die ongemagtigheid daarvan;
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5.3/... 
(b) Dat die appèlle van die hand gewys word vir die volgende redes:

(i) Die Swartland Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grond-
gebruikbeplanning maak voorsiening dat aansoek gedoen kan word ten
einde grondgebruiksregte te verkry vir ongemagtigde grondgebruike;

(ii) Die verkryging van grondgebruiksregte vir ‘n bestaande ongemagtigde
grondgebruik impliseer dat, wanneer goedkeuring ontvang word, die
grondgebruiksregte vestig;

(iii) Die eienaar/ontwikkelaar is verplig om uitvoering aan alle
goedkeuringsvoorwaardes ingevolge Artikel 95 van die Verordening te
gee. Versuim om aan alle voorwaardes te voldoen is strydig met die
Verordening en maak die oortreder hom/haar skuldig aan ‘n misdryf wat
vervolgbaar is ingevolge die Verordening;

(iv) Die voornemens van enige grondeienaar om toekomstige bouwerke op ‘n
perseel op te rig, is nie bekend aan Swartland Munisipaliteit nie.  Tans is
Swartland Munisipaliteit dus nie in ‘n posisie om uitsprake te maak rakende
toekomstige bouwerke wat moontlik op erf 405 opgerig kan word nie.

(GET) RDH T VAN ESSEN 
VOORSITTER 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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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 
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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.
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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. 
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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 
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