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MINUTE VAN DIE OPENBARE VERGADERING 

ALGEMENE OPMERKINGS 

• Me. Cheruscha Swart, ‘n omgewingskonsultant by Anchor Environmental Consultants (Pty) Ltd (Anchor), het die vergadering gelei en die 

verwelkomings en bekendstellings gedoen. 

• Die voorlegging is deur Dr Kenneth Hutchings aangebied.  Dr Hutchings is ‘n Mariene- en Visseryspesialis by Anchor.  Hy is ook die 

Omgewingsassesseringspraktisyn vir die projek.   

• COVID-19 protokol is gevolg deur deelnemers te vra om die algemene Covid-19 vraelys te laat voltooi, hulle hande te ontsmet, seker te maak dat 

maskers gedra word, temperatuur te neem en ver genoeg uitmekaar sit.  

• Ongeveer 90 belanghebbendes of deelnemers het die vergadering in Doringbaai bygewoon.  Die meeste is inwoners van Doringbaai.   

• Slegs twee van die deelnemers kon nie Afrikaans verstaan nie.  Die verwelkomings, bekendstellings en “Housekeeping” reëls is dus in Engels gedoen. 

• Twee lede van Trans Atlantic Diamonds het ook die vergadering bygewoon om enige algemene vrae rondom die prospekteerwerk en die maatskappy 

te beantwoord.  Hulle is Mnr. Anthony Peter, een van die direkteure van Trans Atlantic Diamonds, en ook Me. Norvall, die Ondernemings Bestuurder. 

• Die Geoloog, Mr. Herman Labuschagne, het ook bygewoon om enige tegniese vrae rakende die prospekteerwerk te beantwoord. 

• Verskeie onderwerpe is bespreek en deelnemers is na die voorlegging die geleentheid gegun om vrae te vra en kommentaar te lewer.  Die Doringbaai 

gemeenskap het dit duidelik gemaak dat hulle teen die projek gekant is en dat hulle veral bekommerd is oor die impak wat prospektering op die 

visserye en dus hul lewensbestaan kan hê.  Hulle is ook bekommerd oor die impak op die omgewing en hoe dit die toekomstige generasies sal 

beïnvloed.   



 

Die verloop van die vergadering was as volg: 

1. Verwelkomings  

2. Housekeeping” reëls 

3. Bekendstellings 

4 Doel van die vergadering 

5. Voorlegging 

5.1 Projek Agtergrond 

5.2 Projek aktiwiteite 

5.3 Sensitiwiteit van die area 14A 

5.4 Verbruikers in die area 14A 

5.5 Impakstudies vir 14A 

5.6 Sensitiwiteit van die area 11C 

5.7 Verbruikers in die area 11C 

5.8 Impakstudies vir 11C 

6. Vrae 

7. Afsluiting 

 

1. VERWELKOMINGS  

• Me. Swart het die deelnemers verwelkom. 

• Sy het haarself voorgestel as ‘n omgewingskonsultant en vir Dr. Kenneth Hutchings as die Mariene- en Visseryespesialis.  Beide werk by Anchor 

Environmental Consultants (Pty) Ltd (Anchor). 

• ‘n Lid van die gemeenskap het gevra dat die vergadering met gebed begin word en die dame het ons in gebed gelei. 

• Me. Swart het die vergadering voortgesit.   

• Twee van die deelnemers kon nie Afrikaans verstaan nie en hulle is dus na die Engelse dokumente verwys.  Die “Housekeeping reels is ook in Engels 

voorgelê. 



 

2. “HOUSEKEEPING” REËLS 

Lede is ingelig dat die Agtergrondinligtingsdokumente en Basiese Assesseringsverslae (of soos dit in Engels bekend staan die “Basic Assessment 

Report” of BAR vir kort) by die Doringbaai-, Lutzville- en Ebenhaeser Biblioteke asook by die Strandfontein Weskus Inligtingsentrum beskikbaar is.  

Kopieë is ook beskikbaar gestel tydens die vergadering sodat deelnemers die dokumente kon na gaan sou hulle wou. 

Deelnemers is ook die volgende gevra:  

• Om seker te maak dat hulle die nodige dokumente by die ingang van die saal geteken het.  Dit sluit die Covid-19 vraelys, sowel as die bywoningsregister 

vir die vergadering in.  

• Om die vraelys rakende die prospekteer werk in te vul, of kommentaar te lewer op hulle metode van keuse en die vrae/kommentaar daarna terug te 

stuur aan Anchor deur ‘n metode van hulle keuse te gebruik (bv. per epos, telefonies of pos). 

• Om alle vrae en kommentaar asseblief tot die einde van die voorlegging te hou. 

• Dat elke persoon slegs een of twee vrae vra sodat almal ‘n kans kan kry om deel te neem.   

• Om met respek teenoor mekaar op te tree en hulle hand op te steek as hulle iets wil sê/ vra.   

• Om aan Covid-regulasies te voldoen en hulle maskers aan te hou.   

• Om hulle selfone af te skakel om onderbreukings te vermy. 

3. BEKENDSTELLINGS 

Anchor Environmental Consultants is voorgestel as die Onafhanklike Omgewingsmaatskappy wat deur die aanoeker, Trans Atlantic Diamonds, 

aangestel is om ‘n Basiese Assessering van die voorgestelde aktiwiteite uit te voer.  Anchor doen werk reg oor Suid-Afrika en ook in verskeie lande in 

Afrika en Wêreldwyd.  Hulle werk sluit onder andere in omgewingsstudies en evaluerings, plant- en dieropnames, studies rakende die lewensbestaan 

van gemeenskappe, impakstudies vir beide die omgewing en gemeenskappe, Basiese Assesseringsprosesse en die ontwikkelling van 

omgewingswetgewing en bewaringsprogramme.  Hulle studies fokus op verskeie habitatte insluitende die see, vleilande, varswater en landelike 

gebiede.  

Trans Atlantic Diamonds is voorgestel as die aansoeker.  Hulle is ‘n gelisensieërde, ongeslypte diamanthandelaar wat al sedert 1986 in die 

diamantbedryf betrokke is.  Hulle is ‘n onafhanklike, aanlyn diamantverkoopkanaal wat kopers en verkopers met mekaar verbind en ‘n 



 

  

verkoopsoplossing vir produsente, klein ambagsmynwerkers en verskaffers bied.  Hulle is goed bekend in die diamantbedryf en het meer as 30 jaar 

ondervinding.  Mnr. Anthony Peter is die geleentheid gebied om homself en die maatskappy voor te stel en hulle doel met die prospektering in die 

area bekend te maak.  

4. DOEL VAN DIE VERGADERING 

Om aansoek te doen om prospekteerregte moet omgewingsmagtiging ook verkry word.  Om omgewingsmagtiging te verkry, moet 'n Basiese 

Assesseringsproses van die voorgestelde aktiwiteite asook die potensiële impakte daarvan uitgevoer word.  As deel van dié proses moet ‘n Openbare 

Deelnameproses en vergadering gehou word.  Die doel van die vergadering is om die gemeenskappe en ander geïnteresseerde en geaffekteerde 

partye in kennis te stel van die projek en die geassosieerde aktiwiteite en impakte daarvan.  Die doel is dan verder om die gemeenskap se insette 

daaroor te kry.  Al hierdie inligting en bevindings word dan saam met die vrae en kommentaar van die belanghebbendes in 'n verslag saamgestel en 

aan die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) voorgelê.   

5. VOORLEGGING 

Die doel van die voorlegging is om meer inligting oor die Basiese Assesseringsproses, prospekteerwerk, potentiële impakte en versagtingsmaatreëls 

te verskaf.  Dit sal belanghebbendes in staat stel om die projek beter te verstaan en so betekenisvolle kommentaar te lewer.  Die volgende onderwerpe 

is bespreek: 

• Agtergrond van die projek 

• Projek aktiwiteite 

• Sensitiwiteit van die area 

• Verbruikers in die area 

• Impakstudies 



 

5.1. PROJEK AGTERGROND EN INLEIDING TOT DIE BASIESE ASSESSERINGSPROSES  

Kaarte van konsessie gebied 14A en 11C, wat aandui waar langs die kus die voorgestelde prospekteerwerk gaan geskied, is getoon.  Konsessie gebied 

14A strek vanaf net noord van Doringbaai tot net noord van Donkinsbaai.  Konsessiegebied 11C strek vanaf net suid van Kefferbaai tot net suid van 

Skulpbaai en is reg onder die noordelike grens van die Wes-Kaap geleë.  

Daar is beklemtoon dat Trans Atlantic Diamonds nie deel is of geassosieer is met “Tormin Mine”, die Australiese Mynboumaatskappy nie. 

• Wat is prospektering:  

Prospektering is die soek na waardevolle hulpbronne soos diamante of metale en die eerste stap in die mynbouproses.  Dit is belangrik om in ag te 

neem dat dit nie mynbou is nie.  Die doel van prospektering is om die kwantiteit en kwaliteit van ‘n hulpbron in ‘n area vas te stel.  Hierdie inligting 

word dan gebruik om te bepaal of dit ekonomies haalbaar is om in die toekoms in daardie area te myn.  Mynbougereedskap, mynbouvaartuie en 

arbeid beloop baie geld.  Dit is daarom belangrik dat daar eers goed ondersoek ingestel word voor enige mynbou kan begin.  

 

• Die proses wat gevolg moet word voor mynbou mag begin is ‘n lang proses. Die stappe is as volg:  

1) Aansoek om prospekteerregte 

Die aansoek om prospekteerregte kan ongeveer ‘n jaar neem.  Prospekteerregte kan slegs verkry word deur aansoek te doen om 

omgewingsmagtiging.  Dit kan weer slegs verkry word deur ‘n Basiese Assesseringsproses uit te voer. 

2) Prospektering 

Indien prospekteerregte en omgewingsmagtiging toegeken word, is die volgende stap die prospektering self.  Prospekteerregte word vir ‘n tydperk 

van vyf jaar toegeken alhoewel dit verleng kan word tot agt jaar.  Die prospekteerwerk self kan enigiets vanaf ‘n paar maande tot ‘n paar jaar neem 

om te voltooi.  

3) Aansoek om mynregte 

As die aansoeker besluit het dat hy wel in ‘n area wil myn, is die volgende stap die aansoek om mynregte.  Weereens moet daar eers aansoek gedoen 

word om omgewingsmagtiging.  Die proses wat gevolg moet word is nie ‘n Basiese Assesseringsproses nie, maar ‘n omgewingsimpak 

Assesseringsproses.  Hierdie proses is meer ingewikkeld as dié van ‘n Basiese Assesseringsproses en neem ook langer, d.w.s ongeveer twee jaar.  



 

4) Mynbou 

Mynbouregte word gewoontlik vir oongeveer 20, 25 of 30 jaar toegeken.  Mynboumaatskappye kan ook besluit om die mynbou vroeër te staak as 

die hulpbron begin verminder.  

• Projek Agtergrond: 

• Die aansoeker is Trans Atlantic Diamonds .  Hulle doen aansoek om prospekteerregte.  

• Die bevoegde Owerheid is die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DHME).  Hulle is die regeringsdepartement by wie die 

dokumente en verslag inhandig word vir nasien.  Die departement maak dan die finale besluit in terme van die toeken van prospekteerregte.   

• Die wet van toepassing is “Die Wet op Ontwikkeling van Minerale en Petroleum-hulpbronne”.   

• Die hulpbronne ter sprake is onder andere diamante, edelgesteentes, minerale en metale.  Soos voorheen genoem, is die areas waarvoor aansoek 

gedoen word see konsessiegebied 14A en 11C.  

• Om aansoek te doen om prospekteerregte moet die aansoeker aansoek doen om omgewingsmagtiging.   

• Die wet van toepassing is Die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur en die regulasies van toepeassing is die Omgewingsimpak-

assesseringsregulasies.   

• Om omgewingsmagtiging te verkry moet ‘n Basiese Assesseringsproses uitgevoer word.  Die resultate van hierdie proses is ‘n Basiese 

Assesseringsverslag.  Daar word kortliks daarna verwys as ‘n “BAR”.  Hierdie proses word deur die Onafhanklike Omgewingsassesseringspraktisyn, 

of soos dit in Engels bekend staan “Environmental Assessment Practitioner”, uitgevoer.  Daar word kortliks na die persoon as die “EAP” verwys.  

In die geval van hierdie aansoek is Anchor Environmental Consultants die EAP. 

• Die Basiese Assesseringsproses 

Daar is kortliks beskryf hoe ‘n Basiese Assesseringsproses werk: 

Stap 1: Dien aasoeke om prospekteerregte en omgewingsmagtiging by die DMHE in. 

Stap 2: Stel ‘n lys van potentiële belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GPe) saam en nooi hulle uit om te registreer as B&GPe vir die projek.  

Stel ‘n lys van geregistreerde B&GPe saam en stel hulle in kennis dat die aansoeke ingedien is.  B&GPe kry gedurende hierdie tyd die geleentheid om 

aanvanklike kommentaar op die aansoek te lewer. 



 

Stap 3: Onafhanklike spesialiste voer impakstudies uit.  In die geval van hierdie aansoek is ‘n Erfenis- , Vissery & Mariene- en ‘n Sosiale impakstudie 

uitgevoer.  

Stap 4: Die EAP stel ‘n Kosep BAR saam.  Die BAR sluit die volgende in: ‘n beskrywing van die omgewing, voorgestelde aktiwiteite, potentiële impakte 

daarvan op die omgewing en gemeenskap, versagtingsmaatreëls om die impakte te verminder en ‘n Omgewingsbestuursprogram (EMPr).  

Stap 5: Die EAP stel die Konsep BAR gedurende die amptelike 30-dae Openbaredeelname proses aan die publiek beskikbaar vir nasien en kommentaar 

lewer.  

Stap 6: ‘n Openbare Deelnamevergadering word deur die EAP gereël en aangebied.  B&GP word genooi om dit by te woon soos in die geval met 

hierdie vergadering in Doringbaai. 

Stap 7: Enige kommentaar wat ontvang word word aangespreek en vorm deel van die Finale BAR.  Enige kommentaar wat ontvang word word ook 

gebruik om aanbevole versagtingsmaatreëls en die Omgewingsbestuursprogram te bepaal.  

Stap 8: Die Finale BAR word by die DMHE ingedien vir nasien. 

Stap 9: Die DMHE moet binne 107 dae besluit of omgewingsmagtiging en prospekteerregte toegeken of verwerp gaan word.  B&GPe kan binne 14 

dae appél aan teken as hulle nie met die besluit van die DMHE gelukkig is nie.  

5.2. DIE VOORGESTELDE PROSPEKTERINGSAKTIWITEITE EN TEGNOLOGIE 

Volgende is die voorgestelde aktiwiteite van die prospektering bespreek. 

• 1. Geofisiese opname  

• ‘n “Multibeam Echo Sounder” en “Topas Sub-bottom Profiler” gaan gebruik word om die geofisiese aktiwiteit uit te voer.  Klankgolwe (of seine) 

word na seebodem gestuur.  Hierdie klankgolwe bons dan terug na die ontvanger en skep 'n beeld van die seebodem.  Die inligting word gebruik 

om rotstipes van belang te identifiseer en ook om die toepaslike boormetode, boorterreine en ontwerp van die mynbouvaartuig te bepaal.   

• Die beelde wat deur dié opname geskep word word verder gebruik om teiken areas of areas wat vermy moet word, soos riwwe, te identifiseer. 

• Beelde wat geskep word deur die Mulltibeam Echo Sounder en Topas Sub Bottom Profiler is op die skyfie getoon.   



 

• Herman Labuschagne is die geleentheid gegee om die beelde wat geskep word te verduidelik asook waarvoor dit gebruik word.   

2. Van Veen Grabs (grypmosters): 

Hierdie aktiwiteit kan gedurende dieselfde tyd as die seismiese aktiwiteite uitgevoer word.  ‘n Instrument genaamd ‘n Van Veen Grab word gebruik 

om grondmonsters te versamel.  Dié monsters word geneem om vas te stel watter klein seediertjies soos wurms, mossels en krappies in en op die 

seevloer leef.  Die inligting word gebruik om ‘n basislyn van die ekologiese omgewing te vestig voor enige prospektering begin.  Opnames word 

gewoontlik jaarliks, gedurende prospekteerwerk en mynbou, uitgevoer.  Die resultate word dan met mekaar en met dié van die basislyn opname 

vergelyk om te bepaal tot watter mate die omgewing gedurende die prospektering en mynbou verander het. 

3. Kernmonsters: 

‘n Vibracore, Gravity Core en Sonic Core word gebruik vir hierdie aktiwiteit.  ‘n Core lyk amper soos ‘n stuk pyp.  Dit dring die seevloer binne en 

versamel grondmonsters.  Dit verskaf inligting oor die struktuur van die seevloer.  Dié inligting word gebruik om die ontwerp van die boorwerktuig & 

mynbouvaartuig te bepaal en ook areas van belang, waar daar in die toekoms gemyn kan word, te identifiseer. 

4. Boor: 

Grondmonsters gaan ook versamel word deur gebruik te maak van ‘n spesiale boortoestel.  Die grondmateriaal word op die vaartuig verwerk en 

uitskot sal oorboord gegooi word.  Hierdie inligting sal gebruik word om die ontwerp van die mynbouvaartuig te bepaal en teikenareas vir toekomstige 

mynwerk te identifiseer en te ondersoek.  

OORHANDIGING 

Ms Swart het die vloer oorhandig aan Dr. Hutchings.  Hy het homself kortliks voorgestel.  Dr Hutchings het die res van die voorlegging aangebied.  

Konsessie area 14A is eerste bespreek en daarna konsessie area 11C.  Hy het die volgende onderwerpe bespreek:  

• die ekologiese aspekte van die areas; 

• die verbruikers en vissery in die areas; 

• potensiële impakte van prospektering op die omgewing en gemeenskap en visserye; en 

• potensële versagtingsmaatreëls wat toegepas kan word.  



 

5.3. DIE SENSITIWITEIT VAN DIE AREA: 14A 

Konsessie gebied 14A is baie naby aan die kus geleë en begin ongeveer 30m vanaf die laagwatermerk.   

Die skare het in oproer geraak toe hulle dit hoor.  Daar was baie ongelukkigheid en oneneigheid en baie wou nie verder luister nie.  Sommiges het 

geskree dat die omgewingskonsultante en aansoeker moet gaan.   

Me. Swart het die skare stil gemaak en gevra dat hulle asseblief verder na Dr Hutchings moet luister.  

See konsessie gebied 14A is nie deel van ‘n “Marine Protected Area” (MPA) of ‘n “Ecologically or Biologically Significant Marine Area” (EBSA) nie.  In 

terme van die area se bedreigingstatus is die grootste gedeelte van die gebied geklassifiseer as “nie bedreig nie”.  Die Kuslangse gedeelte is 

geklassifiseer as “amper bedreig” (near threatened) en die noordelike en suidelike gedeeltes as “kwesbaar” (vulnerable).  

Konsessiegebied 14A is 1 240 ha in omvang en reg langs die kus geleë is.  Aangesien die vaartuig nie te naby aan die kus kan kom nie weens dit te vlak 

sal wees, gaan prospekteerwerk nie in die gebied tussen 0 – 16m langs die kuslyn plaas vind nie.  Die gevolg is dat 384 ha of 31% van die konsessie 

gebied nie geprospekteer sal word nie.  Verder gaan die kwesbare en amper bedreigde habitatte ook uitgesluit word.  Dus gaan slegs 153 ha of 12% 

van die konsessie area geprospekteer word.  Daar gaan slegs van die see se kant af gewerk word en nie van die land se kant af nie.  Daar sal dus geen 

aktiwiteite op land of binne 16m vanaf die kuslyn wees nie. 

5.4. DIE VERBRUIKERS IN DIE AREA 14A 

1) Klein pelagiese visserye 

Daar is ondersoek ingestel na die verskillende tipes visserye in die area.  Die eerste een was die klein pelagiese visserye.  Daar was in 2018 ‘n studie 

gedoen deur Capricorn Environmental.  Hulle het al die data van die Departement van Landbou, Visserye en Bosbou (of soos die in Engels bekend 

staan the Department of Forestry, Fisheries and the Environment – of die DFFE) afgekry.  As jy visvang regte in ‘n area het, moet jy boekhou van waar 

en hoeveel visse jy vang.  Hierdie data word deur DFFE opgeteken en is waar ons ons data vandaan kry.  Die 14A area val binne in ‘n prioriteitsarea in 

terme van pelagiese visserye, soos ansjovis en sardyne.  Die area is veral baie belangrik vir die vang van ansjovis.  Daar word ook somtyds sardyne 

gevang.  Die pelagiese vangste in die noordelike gedeelte van konsessie area 14A (dit is die area reg langs Doringbaai) is vir slegs 0.0082% van die 



 

  

nationale vangste verantwoordelik.  Die res van konsessie area 14A is vir 0.038% van die nationale vangste verantwoordelik.  Konsessie area 14A is 

dus vir slegs ‘n baie klein gedeelte van die nationale opbrengs verantwoordelik.   

Dit is belangrik om kennis te neem dat die seismiese werk slegs twee dae en die mosterversameling ‘n totaal van 30 dae gaan neem.   Prospekteerwerk 

is nie ‘n langtermyn aktiwiteit nie en dus nie veronderstel om ‘n groot negatiewe impak op die visserye in die gebied te hê nie.  Die grootste impak 

wat die prospektering dalk op visserye kan hê is die uitsluiting van vissersbote uit sekere areas uit, alhoewel dit slegs vir ‘n kort tydperk (‘n paar ure 

per dag oor ‘n paar dae) sal wees.  

2) Lynvisserye 

Daar is baie mense in Doringbaai wat lynvis vang, bv. snoek.  Hottentotsvis is ook ‘n waardevolle hulpbron.  Lynvisvangste in Doringbaai is 

verantwoordelik vir slegs ‘n baie klein persentasie van die nationale lynvisvangste.  Dit wil bleik of daar nie regtig baie lynivis in die Doringbaai area 

gevang word nie.  Dalk is daar wel vangste maar omdat die vissers dit nie rapporteur nie, word dit nie opgeteken deur die departement nie.   

Ons is wel bewus van die feit dat lynvisvangste baie belangrik vir die inwoners van Doringbaai is.  Al is die vangste in Doringbaai nie baie belangrik op 

‘n nationale vlak nie, is dit nogsteeds belangrik vir die inwoners van Doringbaai.  Dit is hoekom dit belangrik sal wees om ‘n skakelbeampte (liaison 

officer) aan te stel om ‘n skakel te wees tussen die gemeenskap en die aansoeker.  So kan daar seker gemaak word dat die gemeenskap in aanmerking 

gebring word.  Hulle kan direk met die skakelbeampte kommunikeer in terme van waar en wanneer hulle op ‘n spesifieke dag gaan visvang.  Die 

skalkelbeampte kan dit dan so aan die aansoeker oordra sodat hulle die spesifieke areas en tyd van dag kan vermy gedurende prospektering.   

3) Kreefvisserye 

Doringbaai is verantwoordelik vir 1% van die nationale kreefvangste volgens die Departement van Landbou, Visserye en Bosbou.  Dit is ook baie 

belangrik vir die mense wat in Doringbaai woon.  Kreef word meestal op riwwe gevang.  Daar word weereens beklemtoon dat die prospekteerwerk 

nie op die riwwe gaan geskied nie.  



 

5.5. IMPAKSTUDIES 14A 

Volgende is die impakstudies deur die spesialiste uitgevoer, kortliks opgesom.  Die metode wat gebruik is om die impakte te assesseer is ‘n 

standaardmetode soos voorgeskryf deur die Departement van Landbou, Visserye en Bosbou. 

• 1) Impakte op die mariene omgewing en visserye  

Die volgende negatiewe impakte is geidentifiseer en geasseseer: 

• Seismiese versteuring op ongewerweldes en vis.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Seismiese versteuring op seeskilpaaie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Onbeduidend” gaan wees, menende dat die seismiese 

aktiwiteite nie ‘n impak op seeskilpaaie gaan hê nie.  

• Seismiese versteuring op mariene soogdiere.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Medium” gaan wees.  Hierdie is die hoogste impak wat 

geassesseer is.  Daar moet dus ‘n seesoogdier waarnemer op die vaartuig wees tydens prospektering om seker te maak dat hierdie impak verlaag 

word tot “Laag”.   

• Seismiese versteuring op seevoëls.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees.  

• Megafauna botsings met vaartuie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Versteurings a.g.v. monsterversameling en vrystel van grondafval.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees.  

• Fyn sediment stofwolke.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Vrystelling van afval.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Impak op visserye.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  Dit is omdat die prospektering vir slegs ‘n kort tydperk 

gaan geskied en riwwe en ander prioriteit visvangareas vermy gaan word.   

 

• 2) Sosio-ekonomiese impakte 

Die positiewe sosio-ekonomiese impakte van prospektering op die plaaslike gemeenskap en op die wyer streek is geassesseer en die volgende is 

bevind: 

• Die assessering het aangedui dat streeksvoordele “Laag” gaan wees.  



 

  

• Die assessering het aangedui dat plaaslike gemeenskapsvoordele “Onbeduidend” gaan wees, menende dat prospektering nie werklik enige voordele 

vir die plaaslike gemeenskap gaan inhou nie.  

Die rede hiervoor is dat die vaartuig direk vanaf Kaapstad hawe kom en nooit by die Doringbaai hawe gaan dok nie.  Geen voorraad of dienste gaan 

by Doringbaai verkry word nie.  Daar gaan dus geen invloei van geld in Doringbaai in wees nie.  

• 3) Impakte op Erfenis hulpbronne 

Die negatiewe impakte op die volgende erfenis hulpbronne is geidentifiseer en geasseseer: 

• Prehistoriese hulpbronne soos artefakte of steentydperk gereedskap.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Paleontologiese hulpbronne soos fossiele.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Argeologiese hulpbronne soos skeepswrakke.  Daar word geen impak op dié hulpbron verwag nie, aangesien die twee skeepswrakke (Girl Devon en 

Elizabeth) in die omgewing nie binne-in die konsessie gebied val nie en dus nie beïnvloed sal word nie.  

Prospektering kan ook ‘n positiewe uitwerking hê.  Fossiele, artefakte en ander erfenis hulpbronne kan dalk gedurende die prospektering gevind word 

en sou andersins nie ontdek geword het nie.  Indien sulke hulpbronne gevind word, moet dit gepreserveer en na ‘n museum gestuur word.  

• 4) No-go opsie 

Die “no-go” opsie is die opsie om nie met prospektering voort te gaan nie.   

Die positiewe impak van hierdie opsie sluit:  

• Geen negatiewe effek op die omgewing nie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees. 

Die negatiewe impak van hierdie opsie sluit in:  

• Die verlies aan die geleentheid om vas te stel of hulpbronne in die konsessiegebied voorkom of nie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak 

“Laag” gaan wees.  

• Verlore ekonomiese geleenthede.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees. 



 

  

5.6. DIE SENSITIWITEIT VAN DIE AREA 11C 

Ons gaan nou kyk na konsessie area 11C. Die konsessie area is redelik ver noord van Doringbaai geleë.  Dit is reg onder die grens tussen die Noord-

Kaap en Wes-Kaap geleë.   

Die konsessie gebied is nie in ‘n MPA geleë nie.  ‘n Groot gedeelte van die gebied val wel binne in ‘n area wat in die toekoms dalk deel mag vorm van 

‘n EBSA aangesien daar gefossilleerde geelhoutbome in daar die gebied voorkom.  Die area staan bekend as ‘n “fossil forest”.  Daar word ook vermoed 

dat daar dalk unieke kenmerke of ekosisteme in dié area teenwoordig is, alhoewel studies eers uitgevoer moet word om dit te bevestig.   

5.7. DIE VERBRUIKERS IN DIE AREA 11C 

1) Klein pelagiese visserye 

Daar is ondersoek ingestel na die verskillende tipes visserye in die area.   

Konsessie area 11C is ongeveer 5 km van die kus ag in die see geleë in die noordelike gebied van die Wes-Kaap.  Hierdie is ‘n gebied waar die pelagiese 

vissersbote werk alhoewel slegs ‘n gedeelte van die konsessie area met visvanggronde  oorvleuel.  Die visvangste in hierdie area is vir minder as 

0.001% van die nationale vangste verantwoordelik.  Dis is dus nie ‘n baie belangrike area vir klein pelagiese visserye nie.  

2) Tuna visserye 

Tuna-vissersbote werk in die dieper water.  Daar is niks vangste vir tuna-visserye in konsessie gebied 11C gerapporteer nie.  Daar is dalk ‘n kans dat 

dat daar wel tuna in die area gevang word, maar ongelukkig is die inligting dan nie gerapporteer nie. 

2) Traditionele lynvisserye 

Lynvisserye is slegs in die areas noordwes, suidwes en suid van konsessie 11C gerapporteer.  Geen lynvisvangste is in die konsessie gebied self 

gerapporteer nie.  Die konsessie gebied is wel baie ver van die naaste hawe af en ongeveer 50km Noord van Doringbaai.  Dit is te ver vir klein 

vissersbote van Doringbaai om na dié area te vaar.   



 

5.8. IMPAKSTUDIES 11C 

Die impakte van prospektering in konsessie gebied 11C is baie soortgelyk as dié geassesseer vir konsessie area 14A.   

1) Impakte op die mariene omgewing en visserye  

Die volgende negatiewe impakte is geidentifiseer en geasseseer: 

• Seismiese versteuring op ongewerweldes, seeskilpaaie en vis.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Onbeduidend” gaan wees, menende 

dat seismiese aktiwiteite nie werklik enige impak op hierdie organismes gaan hê nie.  

• Seismiese versteuring op mariene soogdiere.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Medium” gaan wees.   Hierdie is die hoogste impak 

wat geassesseer is.  Daar moet dus ‘n seesoogdier waarnemer op die vaartuig wees tydens prospektering om seker te maak dat hierdie impak verlaag 

word tot “Laag”.   

• Seismiese versteuring op seevoëls.   ie assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees.  

• Megafauna botsings met vaartuie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Versteurings a.g.v. monsterversameling en vrystel van.grondafval.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees.  

• Fyn sediment stofwolke.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Vrystelling van afval.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Impak op visserye.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Onbeduidend” gaan wees, menende dat dit nie werklik ‘n impak op visserye in 

die gebied gaan hê nie. 

Weereens is gevind dat die impakte van seismiese aktiwiteite op mariene soogsdiere die hoogste impak sal wees.  Die impak op visserye sal in die 

geval onbeduidend wees aangesien die area nie ‘n baie belangrike visvangarea is nie.  

• 2) Sosio-ekonomiese impakte 

Die positiewe sosio-ekonomiese impakte van prospektering op die plaaslike gemeenskap en op die wyer streek is geassesseer en die volgende is 

bevind: 

• Die assessering het aangedui dat streeksvoordele “Laag” gaan wees.  



 

  

• Die assessering het aangedui dat plaaslike gemeenskapsvoordele “Onbeduidend” gaan wees, menende dat prospektering nie werklik enige voordele 

vir die plaaslike gemeenskap gaan inhou nie.  

 

Die rede hiervoor is dat die vaartuig direk vanaf Kaapstad hawe kom en nooit by die Doringbaai hawe gaan dok nie.  Geen voorraad of dienste gaan 

by Doringbaai verkry word nie.  Daar gaan dus geen invloei van geld in Doringbaai in wees nie.  

• 3) Impakte op Erfenis hulpbronne 

Die negatiewe impakte op die volgende erfenis hulpbronne is geidentifiseer en geasseseer: 

• Prehistoriese hulpbronne soos artefakte of steentydperk gereedskap.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Paleontologiese hulpbronne soos fossiele.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Baie Laag” gaan wees.  

• Argeologiese hulpbronne soos skeepswrakke.  Daar word geen impak op dié hulpbron verwag nie, aangesien die twee skeepswrakke (Girl Devon en 

Elizabeth) in die omgewing nie binne-in die konsessie gebied val nie en dus nie beïnvloed sal word nie.  

Prospektering kan ook ‘n positiewe uitwerking hê.  Fossiele, artefakte en ander erfenis hulpbronne kan dalk gedurende die prospektering gevind word 

en sou andersins nie ontdek geword het nie.  Indien sulke hulpbronne gevind word, moet dit gepreserveer en na ‘n museum gestuur word.  

• 4) No-go opsie 

Die “no-go” opsie is die opsie om nie met prospektering voort te gaan nie.   

Die positiewe impak van hierdie opsie sluit:  

• Geen negatiewe effek op die omgewing nie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees. 

Die negatiewe impak van hierdie opsie sluit in:  

• Die verlies aan die geleentheid om vas te stel of hulpbronne in die konsessiegebied voorkom of nie.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak 

“Laag” gaan wees.  

• Verlore ekonomiese geleenthede.  Die assessering het aangedui dat hierdie impak “Laag” gaan wees. 



 

  

IMPAKSTUDIE OPSOMMING: 14A 

• Daar is beklemtoon dat al die inligting in detail in die verslae bespreek is.   

• Agtien negatiewe impakte a.g.v. prospektering is geidentifiseer en sluit in impakte op die omgewing, visserye en gemeenskap.   

• Die impak van seismiese aktiwiteite op mariene soogdiere is gevind om die hoogste en mees kommerwekkend te wees aangesien die impak as 

“Medium” geassesseer is.   

• Die assessering het aangedui dat die impak op visserye “Baie Laag” gaan wees aangesien die prospektering slegs vir ‘n kort tydperk gaan geskied 

en riwwe en ander prioriteit visvangareas vermy gaan word.   

• Dit is belangrik om kennis te neem dat al die negatiewe impakte tot “Laag” (in die geval van impakte of seesoogdiere),“Baie Laag” of 

“Onbeduidend” verlaag kan word as versagtingsmaatreëls toegepas word.  

• Prospektering kan ook voordele in terme van erfenis hulpbronne inhou, mits die hulpbronne gepreserveer en na ‘n museum gestuur word. 

• Prospektering kan ook ‘n positiewe sosio-ekonomiese voordeel vir die streek inhou.  

IMPAKSTUDIE OPSOMMING: 11C 

• Daar is weereens beklemtoon dat al die inligting in detail in die verslae bespreek is.   

• Sestien negatiewe impakte a.g.v. prospektering is geidentifiseer en sluit in impakte op die omgewing, visserye en gemeenskap.   

• Die impak van seismiese aktiwiteite op mariene soogdiere is gevind om die hoogste en mees kommerwekkend te wees aangesien die impak as 

“Medium” geassesseer is.   

• Die assessering het aangedui dat die impak op visserye “Onbeduidend” gaan wees aangesien die prospektering slegs vir ‘n kort tydperk gaan 

geskied en nie werklik met visserye in die area oorvleuel nie.   

• Dit is belangrik om kennis te neem dat al die negatiewe impakte tot “Laag” (in die geval van impakte of seesoogdiere),“Baie Laag” of 

“Onbeduidend” verlaag kan word as versagtingsmaatreëls toegepas word.  

• Prospektering kan ook voordele in terme van erfenis hulpbronne inhou, mits die hulpbronne gepreserveer en na ‘n museum gestuur word. 

• Prospektering kan ook ‘n positiewe sosio-ekonomiese voordeel vir die streek inhou. 



 

6. VRAE EN KOMMENTAAR 

Die deelnemers is bedank dat hulle na die voorlegging geluister het en die vloer is oopgemaak vir vrae en kommentaar.  Deelnemers is gevra om hulle 

self te beperk tot twee minute en slegs een of twee vra, sodat almal ‘n kans gegee kan word om vrae te vra of kommentaar te lewer.  Dr. Hutchings 

of Me. Swart het die vrae beantwoord, tensy anders aangedui in die Antwoord kolom. 

Deelnemer Vraag/ kommentaar Antwoord 

Deelnemer 1  Die vraag is in verband met Trans Atlantic Diamonds (TAD).  Ek wil bevestig of 

TAD meestal betrokke is by die koop en verkoop van diamante en of hierdie 

hulle eerste poging tot prospektering sal wees? Met ander woorde, hulle het 

nog nie voorheen enige prospekteerwerk of mynbouwerk gedoen nie?  

Ja, dit is korrek. Hierdie sal TAD se eerste projek 

wees. 

Deelnemer 2  Hoekom is daar nie meer onlangse inligting in verband met die visvangste 

gebruik nie.  Die inligting wat gebruik is is vir 2006 – 2011 en dus meer as ‘n 

dekade terug. Die inligting wat getoon word kan dus heeltemal verouderd 

wees en nie verteenwoordigend van die huidige visvangste nie. 

 

Dit is nie so maklik om onlangse inligting in die hande 

te kry nie.  Ongelukkig is dit die mees onlangse 

inligting wat beskikbaar gestel is deur die DFFE. 

Hierdie visserye is al vir amper ‘n honderd jaar aan 

die gang en wanneer daar na die data van die 

afgelope eeu gekyk word, is dit duidelik dat die 

vangstes nie vreeslik verander het nie.  Die statistieke 

wat gewys word is gemiddeldes oor die tydperk 2006 

– 2011.  Aangesien die gemiddelde waardes oor ‘n 

tydperk gebruik word, gee dit ‘n baie beter prentije 

en is dit verteenwoordigend van die vangstes in die 

area, ongeag of daar in sommige jare meer vangstes 

as in ander is.  



 

Deelnemer 2 Julle sê dat prospektering geen werk gaan skep vir die gemeenskap nie en dat 

dit negatiewe impakte op die omgewing, seediere en visserye gaan hê.  Op die 

oomblik weeg die nadele van prospektering dus meer as die voordele.   

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 

Ons neem kennis van die kommentaar 

Deelnemer 2 Kan julle asseblief verduidelik wat met ‘n “Medium” impak bedoel word en ook 

hoe die impak assesseringsmetode werk en waar dit verkry is? 

Die metode wat gebruik word is in die verslag 

uiteengesit en verduidelik.  Hierdie is ‘n standard 

metode wat deur die departement van 

omgewingsake of die DFFE voorgeskryf is.   

Impakte kan gerangskik word as Onbeduidend, Baie 

Laag, Laag, Medium, Hoog en Baie Hoog.   

Die belangrike ding om in ag te neem is dat engie 

impak wat na die toepas van versagtingsmaatreëls 

nog “Medium”, “Hoog” of “Baie Hoog” is, die 

department se besluit om die aansoek te aanvar of 

nie, sal beïnvloed.  Neem kennis dat al die impakte 

wat in hierdie studie geassesseer is, verlaag kan word 

na “Laag”, “Baie Laag” of “Onbeduidend”.  

Deelnemer 1 Jy noem dat daar 'n 30m-grens vir konsessiegebied 14A is, maar in die Basiese 

Assesseringsverslag sê jy dat 'n kleiner vaartuig gebruik sal word om tot 16m 

van die kus af te gaan.  Met ander woorde verder in en nader aan die kus.  

Geen prospektering sal binne 0 – 16m vanag die kus 

plaasvind nie.  

Deelnemer 1 Wat die ekologie betref, erken SANBI dat daar sekere bedreigings is.  Jy noem 

ook die impak op die walvisse en impak op 'n hele klomp ander dinge.  

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 



 

Verder sal die lynvissers wat in vlak water werk, potensieël negatief geraak 

word deur die grondversameling naby die kus. Omdat die lynvissers hier woon, 

sal hulle negatief geraak word en 'n mens sal hulle moet raadpleeg om vas te 

stel op watter dae hulle nie daar moet wees of visvang nie.  

Jy moet in ag neem dat hierdie slegs een aansoek is en dat daar talle ander 

aansoeke vir prospektering en mynbou in hierdie gebied is (sewe tot agt), veral 

onder die Olifantsrivier.  Met ander woorde, daar sal kumulatiewe impakte 

wees wanneer die impakte van al die aktiwiteite van die verskillende aansoeke 

oorweeg word.  TAD sal tussen die 30m en 5000m gebied prospekteer. Dan is 

daar ander maatskappye wat aansoek doen vir regte in die omliggende gebiede 

soos in die tussengetygebied en op land. Daar sal dus geen toegang tot die 

kusgebied en strand wees nie. Dit is nie net hierdie een aansoek se impak wat 

oorweeg moet word nie, maar alle impakte van alle aansoeke. 

Ter afsluiting wil ek net sê, ek verstaan dat daar geen werkskepping sal wees 

nie. As dit wel na mynbou oorgaan, sal dit op 'n vaartuig wees. Jy sal 'n 

mynbouaansoek moet doen en die impak op die gemeenskap en 

lewensbestaan en die tussengety-omgewing moet oorweeg. 

Laastens wil ek sê dayt julle goeie werk gedoen het in terme van die 

beoordeling van die negatiewe impakte.  

Ons neem kennis van die kommentaar 

Deelnemer 3 Die metode wat u gebruik om monsters te versamel op die seevloer.  Dis baie 

diep wat u moet gaan om diamante te vind.  Jy kry hom nie op die oppervlak 

nie.  Daar moet geboor word in die aarde in.  Daar is ‘n risiko dat daar krake en 

skeurings in die aardkors gaan ontstaan.   

Herman Labuschagne het die vraag beantwoord.  Hy 

het homself voorgestel as die geoloog.  Hy het 

verduidelik dat daar nie in die harde laag van die 

seevloer in geboor gaan word gedurende die 

propekteerwerk nie, maar dat hulle slegs die sagte 



 

boonste laag grond bo-op die harde seebodem gaan 

neem vir analise.   

Deelnemer 4 Ek wil net bevestig. Die is die eerste proses van openbare deelname.  Julle is 

die onafhanklike party.  As die gemeenskap besluit dat hulle nie hierdie 

prospektering in die area wil hê nie, wat gaan die volgende proses wees. Gaan 

dit die proses wees van kommentaar lewer?  Watter versekering het ons as ‘n 

gemeenskap dat ons kommentaar saam met die aansoek na die department 

toe gaan. Want die algehele gevoel is dat die gemeenskap nie wil hê dat die 

aktiwiteite hier geskied nie.   

Ons kan nie byhou by al die aansoek nie.  Die minister het die kommentaar wat 

die gemeenskap gelewer het op die vorige aansoeke “gedecline”. Die 

gemeenskap wil nie hierdie projek hê nie.  Die vissersgemeenskap het al klaar 

‘n raw deal gekry by die departement nou gaan hulle nog verder daaronder lei.   

Al die kommentaar en vrae, tesame met ons 

antwoorde word in ‘n “Comments and responses” 

tabel opgeteken.  Die dokument vorm deel van die 

verslag wat na die department toe gaan.  Julle sal ook 

toegang tot hierdie dokument verkry.  As julle ons 

epos of ons kontak met julle kommentaar, sal dit 

saam gaan na die department toe.  

Die doel met die deelname proses en die vraelyste is 

dat die gemeenskappe vir ons kan sê waar en op 

watter dae en in watter maande julle visvang sodat 

prospektering nie tydens daardie periode en in 

daardie gebiede plaas vind nie.  Ons wil saam met 

julle werk.  

Deelnemer 4 Daar gaan ‘n impak op die walvisse wees. Die walvisse se afstand van hoor is 

nie meters nie, dit is kilometers.  Daardie boorwerk gaan dus deur die walvisse 

gehoor word en dit gaan hulle beïnvloed.  Hulle beweeg baie naby aan die kus 

verby.  Wat is julle tydlyn om hierdie werk te doen aangesien daar baie 

verskillende walvisse deur die loop van die jaar in die omgewing is.   

Die instrumente wat gebruik gaan word skep hoë en 

medium frekwensie klanke.  Walvisse hoor lae 

frekwensie klanke.  Dis nie dieselfde as die “airguns” 

wat vir “Oil and Gas” prospektering gebruik word nie.  

Neem asseblief kennis dat vissersbote ook 

soortgelyke instrumente het vir navigasie 

doeleindes.   



 

Die sonars maak nie harde geluide nie. Die decibels is 

laag.  Daar gaan versagtingsmaatreëls toegepas 

word.  Een van hulle is dat die aktiwiteite nie tydens 

die walvisseisoen moet geskied nie.  

Deelnemer 5 Ek luister na die vrae oor die prospektering so ek wil graag iets sê. Watter 

waarborg kan julle ons gee dat die “mining” (mynbou) ons nie gaan affekteer 

nie, want julle praat nou net van prospektering, maar wat van mynbou.  So julle 

het nou die prospekteringsproses aan die gang, maar wat van die mynbou.  

Want onthou daar is ‘n klimaatsverandering aan die gang.  Alles bly nie 

dieselfde nie.  Ek kom van ‘n werkswinkel af wat voorspel dat daar in 2030 nie 

meer water gaan wees nie.  Ek het ‘n gesprek gehad met ‘n professor van ‘n 

Universiteit.  Hierdie prospektering wat julle wil doen, julle wil voorgee dat julle 

dit doen om te “soek” na minerale en om ondersoek in te stel na wat hier 

voorkom asof julle nie weet of hier diamante en ander hulpbronne is of nie, 

maar julle weet presies wat julle hier gaan kry.  Julle weet watse hulpbronne 

hier beskikbaar is.  As jy ‘n tamatiepit gaan plant, weet jy ‘n tamatieplant gaan 

opkom.  Die impak wat dit op ons gemeenskap gaan hë, byvoorbeeld, niemand 

kan vir ons ‘n waarborg gee dat hierdie gemeenskap nie in vyf of tien jaar 

geaffekteer gaan word nie. Die gevare wat dit inhou.  Dit hou in wat mens noem 

die fracking.  Onthou as jy eers het dan wil jy meer hê.   Die mynbou gaan 

aanhou.   

As dit kom by gesondheid, en as mens kyk na wat reg oor die wêreld gebeur, 

baie vrouens het geboorte gegee aan gebreklike en kreupel kinders a.g.v. 

stowwe wat in die water vrygestel word.  Daar is afsaksels wat in die water 

beland en dit spoel aan wal saam met die branders.  Kan daar verseker word 

dat my kind oor tien jaar nie iets gaan oorkom of inasem nie.  Ons is 

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 

Ons neem kennis van die kommentaar. 



 

bekommerd oor hierdie dinge wat ons sien reg oor die wêreld gebeur en dat 

dit meskien hier kan gebeur.  Ons spreek ons bekommernisse uit.   

In ander lande is tsunamis en orkane. Dit vind plaas a.g.v. die mense se impak 

op die omgewing.  Die oseaan is ‘n lewendige ding, die oseaan wil nie gesteur 

word nie.  Maar ongelukkig is daar rykdom en die mens soek na die rykdom.  

Nou steur jy die oseaan. Die oseaan is soos ‘n mens.  Die oseaan word moeilik 

as hy gesteur word en dit is hoekom daar so baie tsunamis in ander lande is.  

Deelnemer 6  Ek wil net weet hoe u julle inligting verkry het en die navorsing gedoen het. 

Hoekom het julle nie die gemeenskap en vissermanne van Doringbaai 

geraadpleeg vir hierdie inligting en statistieke nie?  Die mense wat die area en 

die bedryf ken en wat weet waar die visse is?  Dit is baie duidelik dat die area 

waar julle wil prospekteer, die area is waar ons visvang?  Nou dat julle klaar 

julle navorsing gedoen het, nou wil julle die gemeenskap kom ken en die 

inligting kom deurgee.  

Hierdie deelname proses is presies vir hierdie doel 

gereël.  Ons is nou hier om met julle te konsulteer. 

Nou is julle kans om die inligting vir ons deur te gee.  

Neem ook asseblief kennis dat ons al ‘n geruime tyd 

lank die DFFE en munisipaliteit vra na 

kontakbesonderhede vir die vissersgemeenskappe.  

Ongelukkig is dit baie moeilik om die 

kontakbesonderhede in die hande te kry.  Ons was 

wel ook in kontak met van die mense wat as 

“gemeenskapsverteenwoordigers” van Doringbaai 

bekend staan. 

Deelnemer 7 Wat is die kwaliteit van die hulpbronne in seekonsessie areas 14A en 11C?  

Daar moet tog sekerlik data beskikbaar wees vir die area?  Sulke data is vir die 

omringende konsessie areas beskikbaar en kan gebruik word om ‘n idee te kry 

van die kwaliteit van die hulpbronne in dié gebied.  

Die hulpbronne sal hoë kwaliteit moet wees om dit die moeite werd te maak 

om in die area te myn.  As mens die negatiewe impakte op die gemeenskap 

Herman het geantwoord:  Daar is geen data vir 

konsessie area 14A beskikbaar nie.  Ons weet dus nog 

nie wat die kwaliteit van die hulpbronne is nie.  Die 

doel van die seismiese aktiwiteite is om vas te stel of 

dit die moiete werd gaan wees en moontlik gaan 

wees om grondmonsters te neem vir analise.  Die 

doel van prospektering oor die algemeen is om vas te 



 

opweeg teenoor die ekonomiese voordeel van mynbou, sal die voordele meer 

moet wees.  Dit sal dus nie die moeite werd wees om in ‘n area te myn as die 

kwaliteit van die hulpbronne te laag is nie.  Dan sal die nadele die voordele 

oorskrei.   

Hoeveel en hoeveel ton grondmonsters gaan julle neem?  In terme van julle 

metode, hoe gaan julle te werk gaan om seker te maak dat die omgewing nie 

versteur word nie? 

stel wat die kwaliteit van die hulpbronne in die area 

is en hoeveel daar van die hulpbron beskikbaar is.  Dit 

sal dan bepaal of dit die moeite werd sal wees om in 

die toekoms in die area te myn.   

Die prospekteringsmetode word in detail in die 

verslag bespreek.   

Deelnemer 7 In terme van al die inligting wat vandag navore gekom het sal ek sê dat 

konsessie area 14A nie ‘n goeie area is vir prospektering nie aangesien dit naby 

aan die gemeenskap is.  Ek stel voor dat julle nie hier in konsessie area 14A 

prospekteer nie, maar eerder fokus op konsessie gebied 11C aangesien dit 

verder van die kus af geleë is. 

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 

Ons neem kennis van die kommentaar. 

Deelnemer 7 Wat gaan julle doen om te verhoed dat brandstowwe en ander besoedeling 

vanaf die skepe in die see beland.   

 

Die maatreëls wat gevolg gaan word om besoedeling 

deur die vaartuig te verhoed word in die verslag 

bespreek.  Enige vaartuig moet aan sekere wette en 

regulasies voldoen in terme van die voorkoming van 

besoedeling in die see.  Besoedeling is dus nie 

veronderstel om ‘n probleem te wees nie. 

Deelnemer 8 Prospektering lei tot mynbou en kan gesien word as mynbou.  Die kanse is 

skraal dat julle gaan prospekteer maar nie gaan myn nie, omdat die kanse 

skraal is dat julle nie ‘n diamant gaan vind nie.  Dit hou niks voordeel vir die 

gemeenskap in nie. Die versteuring wat julle veroorsaak, julle versteur nou nie 

net meer die land nie, maar nou wil julle die see ook versteur. Julle wil die see 

in stukke maak.  Julle kom met allerhande aansoeke.  Die departement aanvaar 

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 

Ons neem kennis van die kommentaar. 



 

net die aansoeke en ons moet net gelukkig wees met hulle besluit.  Los die 

mynbou. 

Deelnemer 9 Ek will aanlsuit by deelnemer 5.  Julle praat van seismiese aktiwiteite.  Volgens 

die Oxford woordeboek beteken seismic “related to earthquakes in the earth’s 

crust”  

Dan wil e kook sê. Daar is baie aansoeke in hierdie aarea.  Elke twee weke is 

daar ‘n nuwe aansoek.  Julle moet die impakte van al die aansoeke gesamentlik 

in ag neem en assesseer. M.a.w. die kumulatiewe impakte.  Hoekom doen julle 

nie ‘n Strategic Environmental Assessment wat al die impakte van al die 

aansoeke in ag neem nie?  Daar is talle aansoeke vanaf Doringbaai tot by 

Donkinsbaai.  

 

Jy het baie goeie punte genoem. Ongelukkig is daar 

nie nou tyd om al die vrae te beantwoord nie, maar 

as julle hierdie vrae vir ons aanstuur sal ons julle 

terug antwoord.   

Daar is op die oomblik so ‘n “Strategic Environmental 

Assessment vir mynbou langs die Weskus aan die 

gang.   

Ons moedig julle asseblief aan om julle kommentaar 

en vrae na ons toe te stuur.  

Deelnemer 9 Julle se dat julle verslae in Lutzville, Ebenhaeser en daai areas geplaas het, 

hoekom hou julle nie ‘n Openbare deelnamevergadering in daardie 

gemeenskappe ook nie, want julle laat dit nou lyk of daardie gemeenskappe 

nie geraak gaan word nie.  Die ander gemeenskappe gaan ook geraak word.   

 

Aangesien die gemeenskappe naby genoeg aan 

Doringbaai is om die vergadering by te woon, het ons 

beluit om slegs ‘n vergadering in Doringbaai te hou.  

Gewooontlik word ‘n vergadering in die dorp naaste 

aan die aktiwiteit gehou. Daardie gemeenskappe het 

ook uitgelig dat die konsessiegebiede redelik ver van 

hulle af is.  Hulle was bewus van die vergadering in 

Doringbaai.  



 

 

 

Deelnemer 9 Daar is mense in die vergadering wat op vorige aansoeke hulle kommentaar 

ingestuur het.  Hoe kan ons vertrou dat julle ons kommentaar en vrae in die 

verslag gaan insluit?  

Julle kommentaar word net so in die aanhangsels van 

die verslag ingevoeg.  Al die kommentaar en vrae, 

tesame met ons antwoorde word ook in ‘n 

“Comments and Responses” tabel opgeteken.  Die 

dokument vorm deel van die verslag wat na die 

department toe gaan.  Julle sal ook toegang tot 

hierdie dokument verkry.   

Deelnemer 10 Julle word betaal deur hierdie mense.  Julle kan vir die minister van die DMHE 

gaan sê hy moet saam met julle kom en daai geld wat julle gekry het vir ons 

gee.   

(Hierdie is slegs algemene kommentaar en nie ‘n 

vraag nie). 

Ons neem kennis van die kommentaar. 

7. AFSLUITING 

Die mense het na die kommentaar van deelnemer 10 uitgestorm.  Die vergadering het dus om 19:50 klaargemaak waarna sommige van die 

deelnemers agtergebly en met lede van Trans Atlantic Diamonds en Anchor Environmental Consultants gepraat het.  


