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INLEIDING:
Evander Gold Mines Bpk (“EGM”) is sedert 1958 in bedryf en het ’n goedgekeurde mynreg en
verslag oor ’n Omgewingsbestuursplan (“OBP”) kragtens die Wet op Ontwikkeling van
Minerale en Petroleumhulpbronne, Wet 28 van 2002 (“WOMPH”) vir die ondergrondse myn
van goud en verwante aktiwiteite.
EGM beoog ’n tweede aanleg om die bestaande Uitskothoop te herwin; en om dit teen die
einde van die myn se lewensduur in een groot hoop te konsolideer.
Hierdie bedryfsveranderinge verg vooraf magtiging kragtens die Wet op Nasionale
Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998 (“WNOB”); Wet op Nasionale Omgewingsafvalbestuur,
Wet 59 van 2008 (“WNOAB”) (NOB:AB”); en die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 1998
(“NWW”). As sodanig is Cabanga aangestel as die onafhanklike Praktisyn van
Omgewingsassessering (“POA”) om die aansoekproses te bestuur en daaroor toesig te hou.

LIGGING:
Evander Gold Mine (Edms) Bpk (“EGM”) het ’n goedgekeurde mynreg en verslag oor hul
Omgewingsbestuursprogram (“OBP”) vir sy bedrywighede. Die mynreg strek oor talle
eiendomme in die Govan Mbeki Plaaslike Munisipaliteit van die Mpumalanga Provinsie en
beslaan 31,783.07 Ha (sien Plan 1). EGM is geleë 120km oos van Johannesburg naby die
dorpe Evander, Kinross en Leandra en word bedien deur die N17, R547, R546, R50 en R29.
Die totale mynreggebied val binne twee primêre opvangsgebiede, naamlik die Vaal- en die
Olifants-opvangsgebied. Bogrondse myninfrastruktuur (insluitend aktiwiteite geassosieer met
hierdie projek) val binne die C12D kwartêr-opvangsgebied van die Vaal-opvangsgebied.
Die mynreggebied val binne die Grasveldbioom, spesifiek die Soweto Hoëveldse Grasveld
(Gm8) wat as kwesbaar/bedreig geklassifiseer is. Die plantegroei in die bepaalde projekarea
kan grootliks as gemodifiseer bestempel word.
PROJEKBESKRYWING:
EGM kan in drie komplekse verdeel word (sien Plan 2), naamlik:
1. Winkelhaak;
2. Kinross; en
3. Leslie.
Tabel 1 hieronder som die huidige status van elk van hierdie gebiede op:
Tabel 1: Bedryfsareas
Kompleks

Winkelhaak

Skag #

1, 2, 3, 4, 5 – al die skagte is dormant. Die produksie van goud uit
hierdie skagte is gestaak.

Aanlegstatus

Aanleg gesloop.

Status van uitskothoop

Ontvang uitskot van die Kinross Metallurgiese Aanleg.

Kompleks

Kinross
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Skag #

#7 – aktief, word tans gebruik om erts op te hys en spleetwater uit te
pomp.
#8 – aktief.

Aanlegstatus

In bedryf, geleë aangrensend aan die Kinross hoop by Skag #7.
Ontvang ondergrondse erts asook uitskot van die Kinross hoop vir
herprosessering as deel van die Evander Uitskot-herwinningsprojek
(EUHP).

Status van uitskothoop

Huidig geen storting nie. Kan egter uitskot van die EUHP ontvang.

Kompleks

Leslie

Skag #

#9 – op sorg en onderhoud.
#10 – uit diens gestel en geseël.

Aanlegstatus

Aanleg gesloop.

Status van uitskothoop

Dormant.

EGM beoog ’n tweede aanleg (“die Elikhulu Aanleg”), aanliggend aan die Kinross
Metallurgiese Aanleg, om die bestaande drie uitskothope te herwin teen ’n koers van 1
miljoen ton per maand. Die drie hope sal in die onderstaande volgorde herwin word:
1. Kinross;
2. Leslie; en
3. Winkelhaak.
Dienste en infrastruktuur geassosieer met die voorgenome projek, sluit in:






Elikhulu Aanleg:
o Koolstof in loog-aanleg (“KIL”), insluitend smelter wat opgerig gaan word
aanliggend aan die Kinross Metallurgiese Aanleg binne die myn se versteurde
voetspoorgebied.
o Bykomende bergplek van Sianied, Chloorwaterstof en Bytmiddel is nodig. Dit
sal
geberg
word
ooreenkomstig
die
toepaslike
Datablad
vir
Materiaalveiligheid (“DBMV”).
Uitskothoop:
o ’n Nuwe hoop is nodig vir uitskot van die Elikhulu aanleg.
o ’n Pyplyn met sluisklep sal onder die hoop loop om water in ’n terugleidam
(“TLD”) te dreineer. Die grootte van hierdie dam sal volgens GN704 van die
WNA wees.
o Die terreine van die Winkelhaak en Leslie hope sal uit diens gestel en
gerehabiliteer word.
Retikulasie van flodder:
o Pomp- en pypstelsels sal gebou word om gemynde flodder na die Elikhulu
aanleg te voer (teen ’n koers van +595 liter/sekonde). Dit sluit in die bou van
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’n nuwe pompstasie by elk van die bestaande hope, asook die installasie van
nuwe pypleidings binne bestaande serwitute.
Waterverskaffing:
o Water vir die projek sal verkry word uit die myn se verdampingsdam, bekend
as die Leeuwpandam, asook van die myn se ondergrondse werke.
o Hierdie water sal na elk van die herwinningsterreine, asook na die Elikhulu
aanleg gepomp word teen ’n koers van +165 liter/sekonde. Nuwe pypleidings
sal geïnstalleer word, maar sal steeds binne bestaande serwitute wees.
o ’n 15,000m3 reservoir sal by die Elikhulu aanleg gebou word om toevoer na die
aanleg te bewerkstellig.
o ’n Pompstasie sal by die Leeuwpandam gebou word.
Kragtoevoer:
o Krag sal deur Eskom verskaf word by wyse van bestaande substasies.
o Bykomende kraglyne mag nodig wees, maar sal onder 33kV bly.

Geen veranderinge aan ondergrondse myngebiede of toegangspunte word beoog nie.

ALTERNATIEWE VIR TERREIN:
Alternatiewe plasings van die nuwe hoop word kortliks hieronder bespreek (sien Figuur 1).


Opsie 1 (Voorkeuralternatief):

Ligging: Voorgenome terrein is direk aanliggend aan die bestaande Kinross hoop. Die
voorstel is dat die nuwe hoop in totaal 460Ha sal wees, en uiteindelik die voetspoor van die
huidige Kinross hoop sal insluit namate herwinning vorder. Drie alternatiewe vir die uitleg van
die hoop word tans oorweeg, soos aangedui in Figuur 2. Opsie 1C is die voorkeuralternatief.
Huidige grondgebruik: Bestaande hoop met gedeeltelike oop, maar versteurde veld.
Die nuwe hoop en TLD sal oor twee dreineringslyne indring. Dit sal egter herlei word waar
moontlik.
Voordele verbonde aan hierdie terrein sluit in korter pompafstande, met die moontlikheid
dat bestaande serwitute en oorsteekpunte van pypleidings gebruik kan word.


Opsie 2 (Alternatief):

Ligging: Voorgenome terrein is wes-suidwes van Kinross.
Huidige grondgebruik: Plaasgrond.
Pypleidings sal drie standhoudende riviere asook onvervangbare en belangrike
biodiversiteitsgebiede moet oorsteek.


Opsie 3 (Uitgesluit):

Ligging: Voorgenome terrein is wes van Kinross.
Huidige grondgebruik: Plaasgrond en oop veld.
’n Gedeelte van die terrein val binne ’n kritieke biodiversiteitsgebied; en ’n aantal vleie en
waterbronne sal geraak word deur die voorgenome hoop en verwante pypleidings. As
sodanig is Opsie 3 uitgesluit en sal nie verder oorweeg word nie.
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Opsie 4 (Uitgesluit):

Ligging: Voorgenome terrein is noordwes van Kinross.
Huidige grondgebruik: Plaasgrond en oop veld met woonhuise.
Die grootste gedeelte van die terrein val binne ’n kritieke biodiversiteitsgebied, en ’n aantal
vleie en waterbronne sal geraak word deur die voorgenome hoop en verwante pypleidings.
As sodanig is Opsie 4 uitgesluit en sal nie verder oorweeg word nie.

REGULATORIESE VEREISTES:
Die Suid-Afrikaanse reg vereis dat omgewingsmagtiging vooraf aangevra word. As deel van
die aansoekproses vir omgewingsmagtiging moet die omgewings- en sosiale impak
geassosieer met die aktiwiteite geassesseer word om enige moontlike negatiewe en/of
positiewe gevolge te bepaal. Vervolgens moet maatreëls voorgestel word om
eersgenoemde impakte te vermy of te verminder.
Kragtens die WNOB en sy OIA Regulasies (GNR 983/GNR 984/GNR 985) kan die volgende
gelyste aktiwiteite van toepassing wees op die voorgenome projek. Die aansoek is dus
onderhewig aan ’n volledige Bestek- en Omgewingsimpak-Assesseringsverslag (“B&OIV”):















GNR 983, Aktiwiteit 9: Die ontwikkeling van infrastruktuur van meer as 1 km vir die
vervoer van water of stormwater met ’n interne deursnee >36cm; of met ’n toevoer
>120 liter/sekonde.
GNR 983, Aktiwiteit 10: Die ontwikkeling van infrastruktuur van meer as 1 km vir die
vervoer van gebruikswater, afvalwater, terugleiwater, of slyk met ’n interne deursnee
>36cm; of met ’n toevoer >120 liter/sekonde.
GNR 983, Aktiwiteit 12: Die ontwikkeling van infrastruktuur met ’n voetspoor >100m2
waar sodanige ontwikkeling binne ’n waterloop plaasvind.
GNR 983, Aktiwiteit 13: Buitestroom-berging van water, insluitend damme en reservoirs
met ’n gekombineerde kapasiteit >50,000m3.
GNR 983, Aktiwiteit 19: Die invul of storting van enige materiaal >5m3, of die strooi,
verwydering of verskuiwing van grond, sand, skulpe, skulpgruis, klippies of rots >5m3
vanaf ’n waterloop.
GNR 983, Aktiwiteit 30: Enige proses of aktiwiteit geïdentifiseer kragtens die Wet op
Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, Wet 10 van 2004.
GNR 983, Aktiwiteit 34: Uitbreiding van, of veranderinge aan bestaande geriewe of
enige proses of aktiwiteit waar sodanige uitbreiding of verandering ’n permit of
lisensie of gewysigde permit of lisensie sal vereis kragtens nasionale of provinsiale
wetgewing.
GNR 984, Aktiwiteit 4: Die ontwikkeling van geriewe vir die berging en hantering van
gevaarlike goedere met ’n gesamentlike kapasiteit >500m3.
GNR 984, Aktiwiteit 15: Die opruiming van ’n gebied >20 Ha van inheemse
plantegroei.
GNR 985, Aktiwiteit 2: Die ontwikkeling van reservoirs vir grootmaat-watertoevoer van
meer as 250m3.

Die volgende gelyste aktiwiteit kragtens NOB:WW se Regulasie oor Afvalaktiwiteite (GNR921)
is van toepassing op die aansoek en ook onderhewig aan ’n volledige B&OIV:
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Kategorie A, Aktiwiteit 13: Die uitbreiding van ’n afvalbestuursaktiwiteit gelys in
Kategorie A of B van hierdie skedule.
Kategorie A, Aktiwiteit 14: Die uitdiensstelling van ’n fasiliteit vir ’n
afvalbestuursaktiwiteit gelys in Kategorie A of B van hierdie skedule.
Kategorie B, Aktiwiteit 3: Die herwinning van gevaarlike afval van meer as 1 ton per
dag.
Kategorie B, Aktiwiteit 7: Die wegdoening bogronds van enige hoeveelheid
gevaarlike afval.
Kategorie B, Aktiwiteit 10: Die konstruksie van ’n fasiliteit vir ’n afvalbestuursaktiwiteit
gelys in Kategorie B van hierdie skedule (nie apart van verwante
afvalbestuursaktiwiteit nie).
Kategorie B, Aktiwiteit 11: Die vestiging of herwinning van ’n restevoorraadhoop of
restestorting as gevolg van aktiwiteite wat ’n mynreg vereis kragtens die WOMPH.

Die Departement van Minerale Hulpbronne (“DMH”) is die Bevoegde Outoriteit vir
mynverwante aktiwiteite kragtens sowel WNOB as NOB:WW. As sodanig sal die prosesse in
een aansoek gekombineer word.
Kragtens Artikel 102 van die WOMPH moet ’n aansoek ook voorgelê word aan die Minister
om die OBP/omgewingsmagtiging te wysig.
’n Aansoek sal ook gerig word aan die DWS vir ’n geïntegreerde watergebruiklisensie
(“GWGLA”). Dit sal vergesel wees van ’n Geïntegreerde Water- en AfvalBestuursplan
(“GWABP”).

OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES:
Die aansoekproses sal as volg benader word:


Ons is hier





Aanvangs- en Aansoekfase:
o Vergader voor aansoek met DMH;
o Stel aansoekvorm(s) saam en lê voor aan DMH;
o Identifiseer Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (“B&GPe”);
o Stel B&GPe en betrokke insethouers in kennis van voorgenome projek (sirkuleer
AIDe); en
o Plaas terreinkennisgewings en advertensies.
Bestekfase:
o Beskou die basislynomgewing op skootrekenaarvlak en identifiseer potensiële
impakte geassosieer met die projek;
o Assesseer voorlopige nadele en voordele van alternatiewe projekaspekte.
o Spesialisstudies word voorgestel waar belangrike impakte verwag word of
waar voldoende inligting ontbreek;
o Bestekverslag word beskikbaar gestel vir openbare oorsig en kommentaar;
o Openbare vergadering word gehou om bykomende impakte en
besorgdhede te identifiseer;
o Bestekverslag word bygewerk om alle kommentaar in te sluit voor voorlegging
aan die DMH; en
o DMH keur Bestekverslag goed of vra bykomende inligting aan.
OIA / OBP Fase:
o Onderneem spesialisstudies;
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Konsolideer bevindings van die onderskeie spesialisstudies, insette deur B&GPe
en insethouers;
o Beoordeel potensiële impakte en stel versagtende maatreëls voor;
o Stel moniteringsprogramme voor om te verseker dat versagtingsmaatreëls
doeltreffend is;
o Maak OIA / OBP verslag beskikbaar vir openbare oorsig en kommentaar;
o Hou tweede openbare vergadering om die OIA / OBP verslag voor te lê en
enige bykomende kommentaar en besorgdhede aan te teken;
o Werk OIA /OBP verslag by om alle kommentaar in te sluit voor voorlegging aan
die DMH; en
o DMH aanvaar die OIA / OBP verslag of vra bykomende inligting aan.
Opgawe van Besluit:
o DMH neem ’n besluit en keur die aansoek om omgewingsmagtiging goed of
af; en
o Alle B&GPe word in kennis gestel van die uitkoms van die aansoek, en hulle
reg om te appelleer.
o



VOORLOPIGE IMPAKTE:
Die volgende omgewingsaspekte sal in die B&OIA verslag geassesseer word:












Topografie;
Klimaat;
Landelike ekologie;
Waterekologie;
Kenmerke van vleie;
Oppervlakwater;
Grondwater;
Luggehalte;
Grondsoorte, grondgebruik en grondvermoë;
Kulturele erfenis; en
Sosiale impakte.

’n Aantal spesialisstudies is in die verlede vir die OGB gedoen en sal sover moontlik gebruik en
aangevul word waar nodig.

OPENBARE DEELNAMEPROSES (ODP) – U betrokkenheid:
U word hiermee genooi om vrylik deel te neem en enige vrae of inligting wat na u mening
kan bydra tot die B&OIA verslag, voor te lê.
Openbare deelname is ’n noodsaaklike deel van die proses. Dit behels die reg van
Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) om ingelig te word aangaande
voorgenome aktiwiteite en om betrokke te wees in besluite wat hulle raak. Dit gee ook die
POA geleentheid om kwessies en kwellings wat deur B&GPe geopper word, te beoordeel en
te hanteer en sodoende al die moontlike impakte van die voorgenome projek te assesseer.



Uitnodiging om te registreer:
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Indien u wil registreer as ’n B&GP en ingelig wil bly oor hierdie projek, vul asb die aangehegte
vraelys in en stuur terug aan Cabanga, of alternatiewelik, registreer by
www.cabangaenvironmental.co.za


Uitnodiging na Openbare Vergadering:

U word hiermee genooi na die Openbare Vergadering van die Bestekfase:
Datum: 19 Oktober 2016
Tyd: 11:00-13:00
Plek: Evander Rec Club, Evander
(Let asb daarop dat die vergadering in Engels sal plaasvind)
Antwoord asb voor of op 12th Oktober 2016



Uitnodiging om kommentaar te lewer:

Die Bestekverslag sal beskikbaar wees vir openbare oorsig en kommentaar vir ’n tydperk van
dertig (30) dae vanaf 4 Oktober 2016. Die verslag sal op www.cabangaenvironmental.co.za
wees onder die vlaggie genaamd “Public Participation”; asook op die volgende plekke:
PLEK:

KONTAKPERSOON:

KONTAKGEGEWENS:

Openbare biblioteek

Agnes

017 620 6318

EGM Hoofkantoor

Boet Conradie

017 620 1634
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Plan 1: Streekskaart wat die volle mynreggebied aandui

Plan 2: Lokaliteitskaart wat die gebiede met myninfrastruktuur aandui
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Figure 1: Alternatiewe Vir Terrein
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Figure 2: Kinross TSF Uitbreiding, Uitleg Alternatiewe
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VRAELYS VIR OPENBARE DEELNAME: EVANDER GOLD MINE
Vul asb in en stuur per e-pos terug aan Cabanga: michelle@cabangaenvironmental.co.za ;
Faks: (011) 794 6946 of Postnet Suite 470, P/Sak X3, Northriding 2162
Naam:

Van:

Telefoonno.:

Faksno.:

Pos:
E-pos:
Hoe wil u graag gekontak word:

E-pos Faks Pos Telefoon SMS

Word u direk geraak of is u ’n aangrensende
grondeienaar of -gebruiker?

Ja Nee

Indien nee, wat is u belang by hierdie projek?
Indien ja, verstrek asb naam van u
plaas/eiendom asook besonderhede van die
huidige grondgebruik.
Het u enige gevestigde belang in die goed- of
afkeur van hierdie projek?

Ja Nee

Indien ja, verstrek asb besonderhede.
Gaan die voorgenome aktiwiteite ’n impak op
u en/of u sosio-ekonomiese omstandighede
hê?

Ja Nee

Hoe?
Het u enige bepaalde besorgdhede oor die
projek (bv. water-, lugbesoedeling?)

Weet u van enige sensitiewe areas wat vermy
moet word (bv. grafte, kulturele terreine,
bedreigde spesies, spesiale
omgewingskenmerke of gebiede, ens).
Het u enige ander vrae of kwellings oor die
projek?
Weet u van enige ander mense, organisasies of
partye wat in kennis gestel moet word?
Verstrek asb kontakbesonderhede.

Ja Nee

