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Hierdie Agtergrondinligtingsdokument
(AID) voorsien Belangstellende en/of
Geaffekteerde Partye (B&GP’s) van
inligting oor die Omgewingsimpakevalueringsproses (OIE-proses) wat
Zitholele Consulting vir die voorgestelde
ontwikkeling van ’n nuwe slikdam vir die
Koffiefontein Diamantmyn in die
Vrystaatprovinsie onderneem.
Hierdie AID bied B&GP’s ook die
geleentheid om:
 as belanghebbendes in die OIEproses te registreer en om aan die
openbare deelnameproses deel te
neem; en
 kommentaar te lewer oor die
voorgestelde projek.

A GTERGROND
Die Koffiefontein Diamantmyn is op die Restant van die plaas Koffiefontein 733 in die
Vrystaatprovinsie geleë, 100 km suid van die dorp Kimberley. Die myn word besit deur
Petra Diamonds en Re-Teng Diamonds (Edms.) Bpk. Die mynbou-infrastruktur het begin
(1870) as oop groewe tot 1981, toe ondergrondse mynbou ingebring is. Die ondergrondse
mynbou het die nodigheid vir slikdamme op die mynperseel tot gevolg gehad (Wes-dam,
Middeldam en Oos-dam).
Koffiefontein is een van die wêreld
se voorste kimberlietmyne volgens
gemiddelde waarde per karaat. Die
myn produseer diamante van groot
waarde, waarvan ’n deel dikwels
pragtige wit diamante is van tussen
5 en 30 karaat groot.

Die doel van ’n OIE is om potensiële
impakte te identifiseer en te evalueer
en om maatreëls aan te beveel om
negatiewe impakte te vermy of te
verminder en om positiewe impakte te
versterk.
Die besluitnemingsowerheid vir die OIE
is die Departement van Ekonomiese
Ontwikkeling, Toerisme en Omgewingsake, Vrystaatprovinsie (die DETEA).
Indien u as ’n belanghebbende
registreer, sal u naam by die databasis
van belanghebbendes gevoeg word en
u sal verdere dokumente vir oorsig en
kommentaar ontvang. U kommentaar
sal toesien dat alle knelpunte vervat
word. Ten einde u knelpunte te opper
en om kommentaar in te dien wat u op
hierdie stadium mag hê, moet u
asseblief die aangehegte registrasievorm invul, ’n skrywe aan die openbare
deelnamekantoor rig of telefonies of
per e-pos met ons in verbinding tree
(kontakbesonderhede hieronder).
Alle openbare dokumente sal op die
Internet beskikbaar wees by:
http://www.petradiamonds.com en
http://www.zitholele.co.za/eia-forkoffiefontein-slime-dam
Openbare Deelnamekantoor
Nicolene Venter
Zitholele Consulting (Edms.) Bpk.
Posbus 6002, Halfweghuis, 1685
Tel: 011 207 2077
Faks: 086 676 9950
E-pos: publicprocess@zitholele.co.za
Tegniese navrae
Bongani Dhlamini
Tel: 011 088 8460
Faks: 086 676 9950
E-pos: bonganid@zitholele.co.za

Die lewensduur van die myn is na
verwagting 15 jaar, maar met
deurlopende hermyningsbedrywighede kan dit verleng word.

B EHOEFTE VIR DIE V OORGESTELDE P ROJEK
Die myn se spasie vir die verwydering van
slik uit die huidige diamantmyn en
verwerkingsprosesse raak min. ’n Nuwe
slikdam sal nodig word en die grootte
daarvan sal voorsiening moet maak vir die
verlenging van die myn se lewensduur (15
jaar). Die slikdam sal op myneiendom
geleë wees, langs bestaande slikdamme,
om te verseker dat selfs die voorgestelde
slikdam omgewingsverantwoordelik sal
wees.
Petra Diamonds se uitbreidingsplan by die
Koffiefontein
Diamantmyn
sal
na
verwagting produksie teen die jaar 2017
verhoog. Koffiefontein Diamantmyn beskik
tans oor omgewingsmagtiging vir mynbou.
Zitholele Consulting is deur die
Koffiefontein Diamantmyn aangestel om
’n Omgewingsimpakevaluering (OIE) vir
hierdie voorgestelde addisionele slikdam
en gepaardgaande infrastruktuur te doen.
Die OIE sal bedryfbare terreine van
voorkeur waar die slikdam geleë kan wees,
verskillende tegnologieë vir die bestuur
van die slik en verskeie moontlike
ontwerpe vir die verwyderingsinstallasie
identifiseer, voorstel en evalueer.

1

Gepaardgaande infrastruktuur
volgende insluit:

kan

die

• Pype vir die vervoer van slik na die
slikverwyderingsterrein/-dam;
• Dienste, insluitend watervoorsiening in
die vorm van pyplyne en gepaardgaande
infrastruktuur, d.i. pompe; en
• Toegangs- en instandhoudingspaaie na
die slikdam.
Die Koffiefontein Myn het tot dusver
moontlike opsies vir slikverwydering
ondersoek. Daar is bevind dat die
ontwikkeling van ’n slikverwyderingsinstallasie die bedryfbaarste wyse is om
slik te beheer. Opsies vir die slikverwyderingsinstallasie op die mynperseel
is ondersoek. Verskeie terreine is
geïdentifiseer, gekeur en gegradeer
volgens
tegniese,
omgewingsen
maatskaplike kriteria. Drie terreinalternatiewe
word
as
potensieel
bedryfbaar geag en sal tydens die OIEproses in meer besonderhede ondersoek
word. Alternatief 1 blyk ’n gesondheid- en
omgewingsgevaar vir die naburige
gemeenskap in hou, dus sal net twee
alternatiewe verder ondersoek word.
Hierdie alternatiewe terreine word op die
ingeslote kaart aangedui.
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W ETLIKE V EREISTES
Die voorgestelde nuwe slikdam is onderhewig aan die wetlike vereistes wat hieronder uiteengesit word. Die toepaslike proses
sal uitgevoer word en gekomplementeer word deur ’n gekombineerde tegniese proses en openbare deelnameproses.
Die bevoegde owerheid vir die omgewingsmagtiging waarvoor aansoek gedoen word ingevolge die Nasionale Wet op
Omgewingsbestuur (NEMA), Wet 107 van 1998 en die OIE-regulasies, 2010, is die Departement van Ekonomiese
Ontwikkeling, Toerisme en Omgewingsake, Vrystaatprovinsie (die DETEA).

NASIONALE WET OP OMGEWINGSBESTUUR (NEMA)
Die voorgestelde ontwikkeling van ’n nuwe slikdam en
gepaardgaande infrastruktuur vereis ’n Omgewingsimpakevaluering (OIE) ingevolge die Nasionale Wet op
Omgewingsbestuur (NEMA), Wet 107 van 1998 en die
gewysigde OIE-regulasies (Staatskennisgewing R543 tot
R546, wat in Junie 2010 gepubliseer is).
Ingevolge Staatskennisgewing R543 van Junie 2010,
Hoofstuk 2, moet staatsinstansies wat ’n wet administreer
wat verband hou met ’n aangeleentheid wat die omgewing
met betrekking tot daardie aansoek om omgewingsmagtiging affekteer, geraadpleeg word wanneer ’n aansoek
oorweeg word en kommentaar oor die aansoek ingewin
word. Derhalwe is die Departement van Minerale
Hulpbronne (DMH), die Departement van Waterwese
(DWW), Xhariep Distriksmunisipaliteit, Letsemeng Plaaslike
Munisipaliteit, SAHRA, ens. ’n paar van die owerhede wat
kommentaar moet lewer oor hierdie proses.

van omgewingsdegradasie of aktiwiteite waarvan die
impakte nie maklik voorspelbaar is nie.

Hierdie
proses
sluit
Bestekopnameen
Omgewingsimpakverslagfases (B&OIV-fases) in, wat van
toepassing is op alle projekte wat waarskynlik weens die
aard of omvang daarvan ’n wesenlike omgewingsimpak kan
hê, aktiwiteite wat verband hou met potensieel hoë vlakke

Derhalwe moet ’n OIE vir die voorgestelde nuwe
ontwikkeling van ’n slikdam by die Koffiefontein
Diamantmyn onderneem word.

Ingevolge Staatskennisgewing R545 van 2010, vereis die
volgende gelyste aktiwiteite dat ’n B&OIV onderneem word
en is van toepassing op hierdie voorgestelde projek:


Aktiwiteit 3: Die oprigting van aanlegte of infrastruktuur
vir die berging, of vir die berging en hantering, van ’n
gevaarlike stof, waar sodanige berging plaasvind in
houers met ’n gesamentlike kapasiteit van meer as 500
kubieke meter.



Aktiwiteit 15: Die fisiese verandering van
onontwikkelde, oop of verlate grond vir residensiële,
kleinhandel, kommersiële, ontspannings-, industriële of
institusionele gebruik waar die totale gebied wat
getransformeer moet word, 20 hektaar of meer beslaan.

OMGEWINGSIMPAKEVALUERING (OIE)
’n Omgewingsimpakevaluering (OIE) is ’n beplannings- en besluitnemingswerkuig wat ingevolge nie NEMA, Wet 107 van 1998,
onderneem word. ’n OIE is ’n bestuurswerktuig wat help om enige potensiële impakte wat ’n nuwe ontwikkeling moontlik kan hê,
te identifiseer en te versag alvorens die konstruksie van die ontwikkeling ’n aanvang neem.

TEGNIESE EN OPENBARE DEELNAMEPROSESSE
’n OIE bestaan uit twee parallelle en geïntegreerde prosesse,
naamlik ’n tegniese en ’n openbare deelnameproses.

Openbare deelname verseker dat die OIE-proses regverdig, oop
en deursigtig is. Dit voorsien belanghebbendes ook van
voldoende inligting en bied hulle die geleentheid om ’n bydrae
te lewer deur die inligting wat verskaf word, na te gaan en
daarop kommentaar te lewer.

Die tegniese proses ondersoek “harde” inligting: feite wat op
wetenskaplike en tegniese studies, statistieke of tegniese data
geskoei is. Dit identifiseer die potensiële negatiewe en
positiewe gevolge van ’n voorgestelde projek of ontwikkeling
op ’n vroeë stadium en beveel maniere aan om die positiewe
impakte te versterk en om die negatiewe impakte te vermy, te
verminder of te versag.

Die openbare deelnameproses is ontwerp om voldoende en
toeganklike inligting op objektiewe wyse aan B&GP’s te
verskaf ten einde hulle te help om:
 knelpunte te opper en voorstelle vir alternatiewe en
verbeterde voordele te maak;
 plaaslike kennis by te dra;
 te verifieer dat hul knelpunte aangeteken en deur die
tegniese ondersoeke oorweeg is; en
 kommentaar te lewer op die bevindinge van die OIE.

Die OIE-regulasies vereis dat ’n Omgewingsbestuursprogram
(OBPr) ontwikkel moet word. Die OBPr maak aanbevelings oor
hoe om die projek te bedryf en te implementeer. Die bepalings
van die OBPr is wetlik bindend op die ontwikkelaar en sy
kontrakteurs.

F ASES VAN ’ N OIE
BESTEKOPNAMEFASE
Die eerste fase van ’n OIE is die Bestekopnamefase, wat
onderneem word om ’n begrip van die potensiële vraagstukke
te kry wat van toepassing is op die projek en om vas te stel of

verdere inligting by wyse van spesialisstudies/ondersoeke
benodig word.
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Die Bestekopnameverslag en Plan van Studie vir die OIE word
by die DETEA ingedien vir oorsig en om die voorgestelde
benadering tot die gedetailleerde ondersoek wat in die
volgende fase benodig word, goed te keur.




Aktiwiteite wat met die Bestekopnamefase gepaard gaan, sluit in:
 vergaderings met owerhede om ooreen te kom oor die
proses- en studievereistes;
 aanvanklike kennisgewing aan die publiek en grondeienaars,
wat die plasing van terreinkennisgewings, die verspreiding
van skrywes en hierdie AID insluit, wat in die projekgebied
en elders ’n bydrae aan B&GP’s in die OIE-proses lewer;
 die indiening van ’n Finale Bestekomnameverslag (FBV) wat
alle vraagstukke vervat wat tydens die bestekomnamefase






geopper is en vir gedetailleerde evaluering tydens die
impakfase by die DETEA ingedien is;
advertensies in plaaslike en streekkoerante om geleenthede
vir deelname aan te kondig;
’n skrywe om terugvoer te bied oor die vordering, d.i. die
beskikbaarheid van die Konsep Bestekopnameverslag (KBV)
vir oorsig en kommentaar;
die sameroeping van ’n openbare vergadering in die projekgebied om die inhoud van die KBV voor te hou en
kommentaar daarop te kry;
die indiening van die Plan van Studie vir die OIE en die
DETEA; en;
die verspreiding van die FBV vir kommentaar.

OMGEWINGSIMPAKVERSLAGFASE
 Spesialisstudies wat konsentreer op die uitkomste van die
Bestekopnamefase en vraagstukke wat deur belanghebbendes geopper is.
 Terugvoer aan belanghebbendes aangaande die vordering
wat gemaak word.
 Die opstel van ’n KOIV en OBPr wat die potensiële positiewe
en negatiewe impakte en maatreëls uiteensit om die
positiewe impakte te versterk en die negatiewe impakte te
verminder of te vermy.
 ’n Omgewingsimpakstelling, wat die alternatiewe van
voorkeur asook die redes daarvoor uitlig.
 Die advertering van die beskikbaarheid van die KOIV en
OBPr in plaaslike en streekkoerante.
 Die verspreiding van die KOIV en OBPr, insluitend die
Kommentaar- en Antwoordverslag (KAV), vir kommentaar.
 ’n Openbare vergadering om die bevindinge soos dit in die
KOIV verskyn, voor te hou.
 Die verspreiding van die Finale OIV en OBPr vir kommentaar.

Die tweede fase is die Omgewingsimpakverslagfase (OIV-fase),
wat die onderneming van verskeie spesialisstudies en die opstel
van ’n Konsep OIV (KOIV) behels.
As deel van die evaluering sal ’n Konsep OBPr sowel as ’n
Bedryfsplan by die DETEA ingedien word vir hul goedkeuring.
Deur die OBPr te volg, sal die Koffiefontein Diamantmyn en sy
kontrakteurs sorg vir voldoening aan die omgewingsregulasies
tydens die beplannings-, oprigtings-, bedryfs- en uitbedryfstellingsfase (indien van toepassing).
Die lys met geïdentifiseerde spesialisstudies wat vir hierdie OIV
benodig word (soos tans geïdentifiseer is) verskyn hieronder
(alle seisoensgebonde studies sal tydens die reënseisoen
onderneem word):
 Ontwerp van die Aanleg, Bedryfsplan en Topografiese
Opname;
 3D-modellering van die finale terreinontwerp (opsioneel);
 Erfenisimpakevaluering;
 Vleilandevaluering en Delineasie;
 Ekologiese Opname; en
 GIS vir karteringsdoeleindes.

Die OIV en OBPr sal dan gefinaliseer en by die DETEA ingedien
word vir besluitneming.

Spesifieke aktiwiteite in hierdie fase sal die volgende insluit:

BESLUITNEMING (OMGEWINGSMAGTIGING)
Dit behels dat die geregistreerde B&GP’s in kennis gestel word van die Bevoegde Owerheid (DETEA) se besluit. Die DETEA moet die
FOIV binne 105 dae aanvaar of verwerp. Geregistreerde B&GP’s sal verwittig word van die DETEA se besluit en van die
appèlprosedure indien hulle teen die besluit wil appelleer.

U kommentaar is belangrik.
Die doel van ’n Omgewingsimpakevaluering is om die besluitnemingsowerhede van voldoende inligting te
voorsien waarop hulle hul besluit kan grond om ’n Omgewingsmagtiging hetsy toe te staan of te weier, en
sou dit toegestaan word, om voorwaardes vir die ontwikkeling te stel. Die bydraes wat belanghebbendes
uit alle sektore van die samelewing lewer, sal ingeligte besluitneming verseker.
U word uitgeneem om vrylik deel te neem en om enige kommentaar of inligting wat u van mening is
nuttig vir die OIE-proses sal wees, in te dien. Geregistreerde belangstellende en geaffekteerde partye is
geregtig om skriftelik kommentaar te lewer op alle skriftelike voorleggings aan die bevoegde owerheid
(die DETEA) en om enige vraagstukke wat die party glo van belang kan wees in die oorweging van die
aansoek, onder die bevoegde owerheid se aandag te bring.
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