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1. Inleiding 

ENERTRAG South Africa (Pty) Ltd, Reg no. 2017/143710/07 (ESA), het Jones & Wagener (Pty) Ltd Engineering and 
Environmental Consultants (J&W) aangestel om hulp te verleen met die onderskeie toestemmingsprosesse, 
insluitende waar van toepassing ’n Afvalbestuurslisensie (ABL), Atmosferiese emissielisensie (AEL), aansoeke vir 
Omgewingsmagtiging (OM) en Watergebruikslisensie-aansoek(e) (WGL) (waar nodig) vir die voorgestelde Taaibosch 
Puts-energiekompleks (wat gesamentlik die voorgestelde projekte uitmaak). Voorts gaan die aansoeker ingevolge 
artikel 53 van die Mineral and Petroleum Resources Development Act (No 28 van 2002) aansoek doen vir grondgebruik 
strydig met die oogmerke van die Wet.  

Die voorgestelde projekte is geleë ongeveer 28 km suidwes van Danielskuil en 30 km oos van Postmasburg in die 
Tsantsabane-munisipaliteit, Noord-Kaap. Die voorgestelde projekte beslaan gesamentlik ongeveer 11 110 ha en 
bestaan uit die volgende (kyk Figuur op bladsy 11): 

• Kora (I – IV) FV Sonenergiefasiliteite;  
• Koraqua (I – IV) FV Sonenergiefasiliteite; 
• Khoemana-windenergiefasiliteit; 
• Gorachouqua (I en II)-windenergiefasiliteite; 
• Korakobab-groenwaterstoffasiliteit; 

• Kei Korana-groenammoniakproduksiefasiliteit; 
en 

• Elektriese Netinfrastruktuur (ENI) vir die 
onderskeie voorgestelde projekte. 

Kyk bladsye 2 tot 6 vir meer inligting oor elke voorgestelde projek. 

2. Wie is ENERTRAG South Africa? 

ENERTRAG South Africa is ’n filiaal van ENERTRAG AG, die Duitse hernubare-energiemaatskappy, wat in 1992 gestig is. 
Die maatskappy het ’n geskiedenis in die ontwikkeling en bedryf van hernubare-energieprojekte met hoë lewering. 
Met ’n geïnstalleerde vermoë van 760 MW en meer as 500 werknemers is ENERTRAG tans verantwoordelik vir die 
bedryf en bestuur van meer as 1 000 turbines wêreldwyd. ENERTRAG het projekte in Duitsland, die Verenigde 
Koninkryk, Frankryk, Pole, Bulgarye en Belarus en ontwikkel nou moontlikhede in Suid-Afrika. 

In 2011 het ENERTRAG die wêreld se eerste hibriede wind-na-waterstof-kragaanleg geopen naby sy hoofkwartier in 
Dauerthal in die noorde van Duitsland. Die maatskappy beoog nou om hierdie tegnologie na Suid-Afrika te bring deur 
verskeie toepassings in die Noord-Kaap en Mpumalanga. 

3. Vanwaar die ontwikkeling van die Taaibosch Puts-energiekompleks? 

ENERTRAG beoog om windenergiefasiliteite (WEF’s) en FV sonenergiefasiliteite (SEF’s) op te rig om te voorsien in die 
energiebehoeftes van die voorgestelde groenwaterstof- en groenammoniakaanleg. Enige oortollige elektrisiteit sal 
aan plaaslike kopers (waar moontlik) of aan die Eskom-net verskaf word. Die hoofdoel is om groen ammoniak uit groen 
waterstof te vervaardig vir uitvoer na Duitsland. Voorts kan die opwekkingsfasiliteite waar moontlik ook ingeskakel 
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word by die Onafhanklike Kragprodusenteverkrygingsprogram vir Hernubare Energie (REIPPPP) of soortgelyke 
verkrygingsprogramme ingevolge die Geïntegreerde Hulpbronplan (GHP), in samewerking met geskikte privaat 
aankoperinisiatiewe (direkte lewering of tolooreenkomste, waar van toepassing).  

Die bedoeling is dat die projekte na voltooiing óf direk by nabygeleë kopers sal aansluit, óf by die Eskom Olien-
hooftransmissiesubstasie (HTS) deur ’n kraglyn van tot 132 kV (hetsy enkel- of dubbelkringlyn) van ongeveer 42 km (of 
korter), met ’n hoogte van tot 35 m en ’n serwituut van tot 40 m breed. Koraqua I en II is bedoel om by die Redstone-
gekonsentreerdesonkrag (GSK)-projek se substasie aan te sluit deur ’n bogrondse kraglyn van tot 132 kV (hetsy enkel- 
of dubbelkringlyn) van ongeveer 15 km, behoudens ’n afsonderlike aansoek vir omgewingsmagtiging. Hierdie substasie 
sal op sy beurt met die Eskom Olien-HTS verbind word. 

4. Inligting oor die verskillende projekte waaruit die Taaibosch Puts-energiekompleks bestaan 

4.1 FV Sonenergiefasiliteite (Kora- en Koraqua-terrein) 

Die infrastruktuur wat vir elk van die FV sonkragfasiliteitprojekte vereis word, sluit die volgende in: 

• Sonkraginstallasies 
o Sonpaneeltegnologie – Een- en tweevlakkige fotovoltaïese (FV) modules (tot 5 m hoog). 
o Monteerstelseltegnologie – FV met enkelasvolging, dubbelasvolging of vaste-asvolging. 
o Bogrondse of ondergrondse mediumspanningkabels. 
o Gesentraliseerde wisselrigstasies of spanwisselrigters. 
o Kragtransformators 

• Geboue-infrastruktuur 
o Kantore, ’n operasionele beheersentrum, bedryfs- en instandhoudingsgebied / pakhuis / werkwinkel en 

ablusiefasiliteite. 
o ’n Battery-energiebergingstelsel (BEBS) bestaande uit verskeie nutskaal-batterymodules in skeepshouers of ’n 

toepaslike omhulselstruktuur op ’n betonfondament. Die BEBS sal op ’n platform van tot 8 ha wees en sal interne 
paaie insluit (soos nodig), asook 'n tydelike konstruksiebergingsgebied en 'n brandbaan rondom die BEBS-
voetspoor. 

o Substasiegebou. 
• Elektriese infrastruktuur, insluitende ’n 132 kV-substasie op die terrein waar alle verbandhoudende lae- en 

mediumspanningskabels en die geassosieerde bogrondse of ondergrondse lae- of mediumspanningskabels verbind word. 
• Geassosieerde infrastruktuur 

o Omheining (gegalvaniseerde staal van tot 2 m hoog) en verligting (insluitende weerligbeskerming) 
o Toegangspad(paaie) na die terrein en interne paaie tussen projekkomponente van onderskeidelik tot 12 m en 

10 m, in ’n korridor van tot 20 m breed vir kabelslote, stormwaterkanale en draaisirkels/verbysteekplekke van 
tot 20 m. Die paaie sal kabelslote en stormwaterkanale insluit (soos nodig), asook 
draaisirkels/verbysteekgebiede van tot 20 m in sommige dele tydens die konstruksiefase. Die paaie en kabels sal 
dus in ’n korridor van 20 m breed geplaas word. Bestaande paaie sal opgegradeer word waar moontlik, hoewel 
nuwe paaie gebou sal word waar nodig. 

o Tydelike en permanente bergingsgebiede vir die tydelike berging en montering van komponente en materiaal. 
o Tydelike personeelakkommodasie en 

bergingsgebied. 
o Telekommunikasie-infrastruktuur.  
o Lotmengaanleg (indien nodig).  
o Stormwaterkanale. 
o Waterpypleidings. 

 

4.1.1 Kora FV Sonkragprojekkompleks 

Projekterrein: Ongeveer 2 122 ha  
Plaas: Gedeelte 0 van Plaas 572 

(Farmersfield) 
Magtigings: Daar word 4 OIB’s en 1 BB 

vereis vir onderskeidelik 
die Kora-groepprojekte 
(100 MW elk) en die 
kragnetlyne.  

Die Bevoegde 
Owerheid (BO): 

Departement van Bosbou, 
Visserye en die Omgewing 
(DBVO) 

Figuur 1: Kora-kompleks PV sonkragprojekte (net ter illustrasie) 
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4.1.2 Koraqua FV 
Sonkragprojekkompleks 

Projekterrein: Ongeveer 2 100 ha  
Plaas: RG van Plaas 470 
Magtigings: Daar word 5 OIB’s en 3 

BB’s vereis vir 
onderskeidelik die 
Koraqua-groepprojekte 
(100 MW elk) en die 
kragnetlyne.  

Die Bevoegde 
Owerheid (BO): 

Departement van Bosbou, 
Visserye en die Omgewing 
(DBVO) 

 

 

4.2 Windenergiefasiliteite (Khoemana- en Gorachouqua-projek) 

Die infrastruktuur wat vir elk van die windenergiefasiliteitprojekte vereis word, sluit die volgende in:  

• Windturbines (staal-, beton- of staal/beton-struktuurtipe) met ’n maksimum rotordeursnee (RD) van tot 200 m en ’n 
naafhoogte (NH) van tot 200 m. 

• Turbinefondamente van beton en geplaveide gebiede vir turbines. 
• ’n 132 kV-substasie op die terrein wat alle verbandhoudende lae- en mediumspanningkabels verbind. 
• Tydelike en permanente bergingsgebiede. 
• Bogrondse en ondergrondse kabels tussen die turbines (moet ondergronds wees waar doenlik).  
• Toegangspad(paaie) na die terrein en interne paaie tussen projekkomponente in ’n korridor van tot 20 m breed vir 

kabelslote, stormwaterkanale en draaisirkels/verbysteekplekke van tot 20 m.  
• ’n Tydelike betonlotmengaanleg (indien nodig). 
• Tydelike personeelakkommodasie. 
• ’n BEBS van tot 200 MW / 800 MW met tot vier uur bergingsvermoë 
• Geassosieerde infrastruktuur, insluitende: 

o Toegangspaaie en interne gruispaaie. 
o Omheining en verligting (insluitende weerligbeskerming). 
o Telekommunikasie-infrastruktuur.  
o Stormwaterkanale. 
o Waterpypleidings.  
o Kantore, ’n operasionele beheersentrum, bedryfs- en instandhoudingsgebied / pakhuis / werkwinkel, 

ablusiefasiliteite, hekhuisie, sekuriteitsgebou, 
besoekersentrum. 

o Substasiegebou. 
Toegang tot die terrein geskied hoofsaaklik met ’n naamlose gruispad 
tussen Danielskuil en Griekwastad. Bestaande paaie sal gebruik word 
waar dit doenlik en prakties is. Die substasie op die terrein sal bestaan 
uit meervoudige (tot) 132 kV-voerdervakke en transformators, 
beheergebou, telekommunikasie-infrastruktuur, toegangspaaie, ens. 
 
4.2.1 Khoemana-WEF-projekte 

Projekterrein: Ongeveer 2 695 ha  
Plaas: Gedeelte 2 van Plaas 467 

Gedeelte 1 van Plaas 468 
Gedeelte 1 van Plaas 500 
Gedeelte 2 van Plaas 500 

Magtigings: Daar word 1 OIB en 1 BB vereis vir 
onderskeidelik die Khoemana-WEF 
(200 MW) en die netwerklyne. 

Die Bevoegde 
Owerheid (BO): 

Departement van Bosbou, Visserye 
en die Omgewing (DBVO) 

 
Figuur 3: Khoemana WEF (net ter illustrasie) 

Figuur 2: Koraqua-kompleks FV sonkragprojekte 
(net ter illustrasie) 
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4.2.2 Gorachouqua-windenergiekompleksprojekte  

Projekterrein: Ongeveer 2 283 ha  
Plaas: Gedeelte 4 van Taaibosch Puts 499 

RG van Plaas 497 
Gedeelte 1 van Plaas 497 

Magtigings: Daar word 2 OIB’s en 2 BB’s vereis vir 
onderskeidelik die Gorachouqua-
WEF (200 MW elk) en die 
kragnetlyne.  

Die Bevoegde 
Owerheid (BO): 

Departement van Bosbou, Visserye 
en die Omgewing (DBVO) 

 
 
 
 

4.3 Waterstofelektroliseerder en 
Ammoniakaanleg  

Die Korakobab-waterstoffasiliteit en die Kei Korana-
ammoniakfasiliteit word opgerig met die uitsluitlike doel om onderskeidelik ’n voorgestelde 300 MW-
elektroliseerderwaterstofproduksiefasiliteit en ’n groenammoniakproduksiefasiliteit te ontwikkel, te besit en te 
bedryf. Die projek beoog om tot 120 000 ton per jaar (tpj) groen ammoniak (NH3) uit die gesintetiseerde ‘tot 30 000 
tpj’ groen waterstof en ‘tot 60 000 tpj’ groen suurstof te produseer, wat dan in verskeie vorms aan privaat aankopers 
herverkoop kan word, of vir verdere gebruik deur die Kei Korana-ammoniakfasiliteit, wat die waterstof wat deur die 
Korakobab-waterstoffasiliteit geproduseer word, sal gebruik vir die sintese van ammoniak volgens die Haber-Bosch-
proses. 
 
Die produksie van ‘groen’ waterstof en ammoniak verskil van tradisionele produksietegnologieë deurdat die proses 
uitsluitlik berus op hernubare hulpbronne (hernubare energie) en lug en water as insette (toevoer) om kommersieel 
bruikbare groen waterstof te produseer. Die enigste vaste-afvalstroom is die produksie van pekel uit die 
waterbehandelingsaanleg. Suurstof is ’n gasneweproduk wat uit die elektroliseproses ontstaan. Waterstof en 
ammoniak word tradisioneel geproduseer deur die verbranding van fossielbrandstowwe (steenkool of aardgas) om 
die energie te verskaf wat vir die produksie daarvan nodig is. Hierdie produksiemetode lei tot ‘bruin’ waterstof 
aangesien fossielbrandstowwe gebruik word en koolstof dus ’n integrale deel van sodanige tradisionele 
waterstofproduksie uitmaak. Danksy die gebruik van hernubare energie, wat nie koolstofbronne insluit nie, is die 
voorgestelde produksie van ammoniak ’n groen (geen koolstof) tipe. 
 
Waterstof word kommersieel gebruik as ’n brandstof vir vervoer en veredeling in waterstofbrandstofselle. Waterstof 
word ook gebruik vir sweiswerk en by die produksie van ander chemikalieë soos metanol en soutsuur, en dit het ook 
ander kommersiële gebruike soos om ballonne te vul. Dit is ook ’n primêre inset in die produksie van ammoniak, wat 
op sy beurt gebruik word in die produksie van ammoniumnitraat (kunsmis), as ’n koelmiddelgas en die vervaardiging 
van plastiek, plofstof, tekstielware, plaagdoders en ander chemikalieë, en ander gebruike. Ammoniak kan ook gebruik 
word as ’n stabiele ‘draer’ van waterstof, sodat waterstof geredelik geberg en vervoer kan word vir verdere gebruik as 
brandstof en energiebron. Die produksie, berging en vervoer van waterstof en ammoniak is die onderwerp van 
diepgaande navorsing en ontwikkeling dwarsdeur die bedryf. Tegnologiese oplossings word dus deurlopend verbeter 
en verander.  
 

Die infrastruktuur wat vir die Korakobab-waterstoffasiliteit en die Kei Korana-ammoniakfasiliteit nodig is, sluit die 
volgende in: 

• Waterbehandelingseenheid en waterreservoir. 
• Ammoniakprosesseereenheid en opgaartenk vir 

vloeibare ammoniak. 
• Elektroliseerdereenheid. 
• Lugskeidingseenheid. 

• Ammoniakprosesseereenheid. 
• Vloeibarelugenergiestelsel (VLES) vir 

stikstofberging. 
• Opgaartenk vir waterstof en suurstof. 

Figur 4: Gorachouqua-WEF (net ter illustrasie) 
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Geassosieerde infrastruktuur sluit ook in:  
• Elektriese infrastruktuur vir kragvoorsiening aan die fasiliteit. 
• Tydelike en permanente bergingsgebiede vir die tydelike berging en montering van komponente en materiaal. 
• Toegangspad(paaie) na die terrein en interne paaie tussen projekkomponente, met ’n breedte van onderskeidelik tot 

12 m en 10 m. 
• ’n Tydelike betonlotmengaanleg (indien nodig). 
• Tydelike personeelakkommodasie. 
• Omheining en verligting (insluitende weerligbeskerming). 
• Telekommunikasie-infrastruktuur.  
• Stormwaterkanale. 
• Waterpypleidings. 
• Kantore, ’n operasionele beheersentrum, bedryfs- en instandhoudingsgebied / pakhuis / werkwinkel, ablusiefasiliteite, 

’n hekhuisie en sekuriteitsgebou. 
 
Toegang tot die terrein geskied hoofsaaklik met ’n naamlose gruispad tussen Danielskuil en Griekwastad. Bestaande paaie sal 
gebruik word waar dit doenlik en prakties is. 
 

Projekterrein: Ongeveer 27 ha 
Plaas: RG van Plaas 497 OF 

Gedeelte 2 van Plaas 500 
Magtigings: Daar is potensieel 2 OIB’s, 1 

Afvalwaterbestuurslisensie (AWBL), 2 
Watergebruikslisensies (WGL’s) en 
1 Atmosferiese emissielisensie (AEL) 

Die Bevoegde 
Owerheid (BO): 

Noord-Kaapse Departement van 
Landbou, Omgewingsake, Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming 
(DLOLOG)  
Departement van Water en Sanitasie 
(DWS) en ZF Mgcawu-
distriksmunisipaliteit 

 
 
 

4.4 Kraglyn- en substasie-opgraderingsprojekte 

Die bedoeling is dat die projekte na voltooiing óf direk by nabygeleë kopers sal aansluit, óf by die Eskom Olien-HTS 
deur ’n kraglyn van tot 132 kV (hetsy enkel- of dubbelkringlyn) van ongeveer 42 km (of korter), met ’n hoogte van tot 
35 m en ’n serwituut van tot 40 m breed. ’n Verdere verbinding met die Redstone-GSK-substasie word voorgestel om 
indirekte toegang tot die Eskom Olien-MTS te fasiliteer. Die syfers hieronder toon die alternatiewe wat ondersoek sal 
word om by die Olien-substasie aan te sluit. Die bedoeling is dat net een van die alternatiewe lyne gebou sal word.  

 

- Preferred site 
- Alternative site 

Figuur 5: Korakobab-waterstoffasiliteit en die Kei Korana-ammoniakfasiliteit (net ter illustrasie) 

Figuur 6: Kraglynalternatiewe van Taaibosch Puts-energiekompleks na Olien-MTS – Gorachouqua-WEF, Khoemana-
WEF, en Korakobab-waterstoffasiliteit en die Kei Korana-ammoniakfasiliteit 
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Die alternatiewe wat ondersoek word, loop oor die volgende plase:  
 
Gedeelte 7 van Carter Block 458, 
Gedeelte 8 van Carter Block 458, 
Gedeelte 11 van Carter Block 458, 
Gedeelte 14 van Carter Block 458, 
Gedeelte 16 van Carter Block 458, 
Gedeelte 24 van Carter Block 458, 
Gedeelte 27 van Carter Block 458, 
Gedeelte 28 van Carter Block 458, 
Gedeelte 57 van Carter Block 458, 
Gedeelte 56 van Carter Block 458, 
Gedeelte 63 van Carter Block 458, 

Resterende Gedeelte van Plaas 467, 
Gedeelte 4 van Plaas 467, 
Resterende Gedeelte van Plaas 470, 
Resterende Gedeelte van Plaas 497, 
Gedeelte 1 van Plaas 497,  
Gedeelte 1 van Plaas 500,  
Gedeelte 2 van Plaas 500, 
Resterende Gedeelte van Plaas 503, 
Resterende Gedeelte van Plaas 504, 
Resterende Gedeelte van Plaas 468, 
Gedeelte 1 van Plaas 468, 

Resterende Gedeelte van Plaas 469, 
Gedeelte 1 van Plaas 469,  
Gedeelte 2 van Plaas 469, 
Farmersfield 572,  
Resterende Gedeelte van 
Jacobsfontein 501,  
Gedeelte 1 van Runnimede 300, 
Gedeelte 4 van Runnimede 300, 
Gedeelte 6 van Runnimede 300, 
Gedeelte 1 van Taaibosch Puts 499, 
Gedeelte 4 van Taaibosch Puts 499. 

 
Verskeie Basiese Bepalings word vereis vir die konstruksie en opgradering van kraglyne en substasies. 
Die Bevoegde Owerheid (BO): Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (DBVO). 
 
 

Figuur 8: Kraglynalternatiewe van Taaibosch Puts-energiekompleks na Olien-MTS – Koraqua FV kompleks. Die 
oranje lyn toon die kraglyn om die kompleks te verbind met ’n afneempunt - Redstone Gekonsentreerde Sonkrag 
(GSK)-projek  

Figuur 7: Kraglynalternatiewe van Taaibosch Puts-energiekompleks na Olien-MTS – Kora FV kompleks 



7 
 

5. Wetlike vereistes 

Die voorsteller kan die Taaibosch Puts-energiekompleks nie sonder die nodige lisensies en magtigings ontwikkel nie. 
Hierdie AID stel belanghebbendes in kennis van die voorsteller se voorneme om die Taaibosch Puts-energiekompleks 
te ontwikkel (bestaande uit die verskillende projekte hierbo geskets), maar verskaf ook inligting betreffende die 
wetlike vereistes waaraan die ontwikkelaar moet voldoen.  

Die voorgestelde ontwikkeling van die Taaibosch Puts-energiekompleks behels verskeie gelyste aktiwiteite waarvoor 
’n geïntegreerde reguleringsproses, insluitende verskeie Omvangbepalingsprosesse en 
Omgewingsimpakverslagdoenprosesse (vir omgewingsmagtiging), ’n Afvalbestuurslisensie-aansoek, 
Watergebruikslisensie-aansoek(e) en ’n Lugemissielisensie-aansoek, gedoen sal word met een gelyktydige en 
gekonsolideerde proses van openbare deelname.  

Die omgewingsproses sal uit die volgende vier fases bestaan, met die volgende voorlopige tydraamwerke: 

• Fase 1 – Siftingsfase (aan die gang tot einde November 2021) 
• Fase 2 – Vooraansoekfase (Desember 2021 tot Junie 2022) 
• Fase 3 – Omvangbepaling en OIV-fase (Julie 2022 tot Januarie 2023) 
• Fase 4 – Magtigingsfase (Februarie 2023 – Junie 2023) 

Fases 1 en 2 is bykomende fases buite die reguleringsproses en is bedoel om bykomende geleentheid te bied aan 
belanghebbendes om kommentaar te lewer en vir die lang spesialisstudies vir vlermuise en avifauna om ten minste ’n 
jaar se data te versamel. Voorts kan spesialisbevindings en oorweging gebruik word by die ontwerp en uitleg van die 
fasiliteite gedurende hierdie en die volgende fases. 

Verskeie spesialisstudies word as deel van die geïntegreerde reguleringsproses gedoen. Hierdie studies sluit in ’n 
bepaling van die geohidrologie (grondwater), grond en grondvermoë, visuele omgewing, akwatiese (insluitend 
vleilande) en terrestriële ekologie, erfenis, paleontologie, geraas, verkeer, luggehalte, avifauna (voëls), vlermuise en 
sosio-ekonomiese omstandighede.  
Hierdie studies sal teen die einde van 2022 ter insae van die publiek beskikbaar gestel word saam met die Basiese 
Bepalingsverslag (BBV) vir konsultasie en die Omgewingsimpakverslag (OIV).  

5.1 Gelyste aktiwiteite 

Die volgende gelyste aktiwiteite beskryf die verwagte aktiwiteite wat tot die vereistes vir die verskillende aansoeke 
aanleiding kan gee. Hierdie aktiwiteite is onderhewig aan verandering hangende insette van die betrokke owerhede.  

a) Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) (NEMA) vir Omgewingsmagtiging (OM) ingevolge 
die 2014 OIB-regulasies, soos gewysig. 

Betrokke 
kennisgewing Beskrywing van betrokke aktiwiteit Beskrywing van die projekkomponent waarop die 

gelyste aktiwiteit betrekking het 

Lyskennisgewing 
1  
Aktiwiteit 11 

Die ontwikkeling van fasiliteite of infrastruktuur vir die 
transmissie en distribusie van elektrisiteit – 
(i) buite stedelike gebiede of nywerheidskomplekse met 
’n kapasiteit van meer as 33 maar minder as 275 kilovolt  

Daar word beoog om verskeie 132 kV-kraglyne vanaf die 
substasies op die terrein rakende voorgestelde projekte te 
bou na die Olien-HTS asook na die Redstone IPP-substasie. 
Voorts sal die bestaande Olien-substasie opgegradeer word 
om ’n bykomende voerdervak (of soortgelyke infrastruktuur) 
in te sluit soos nodig.  

Lyskennisgewing 
1  
Aktiwiteit 12 

Die ontwikkeling van – (ii) Infrastruktuur of strukture met 
’n fisiese voetspoor van 100 vierkante meter of meer, 
waar sodanige ontwikkeling voorkom:  
(a) in ’n waterloop;  
(b) voor ’n ontwikkelingsterugsetting; of 
(c) as daar nie ’n ontwikkelingsterugsetting is nie, binne 
32 meter van ’n waterloop, gemeet van die kant van ’n 
waterloop. 

Die projekte kan infrastruktuur of strukture met ’n fisiese 
voetspoor van 100 vierkante meter of meer hê in ’n 
waterloop. 

Lyskennisgewing 
1  
Aktiwiteit 19 

Die invulling/aflaai van enige materiaal van meer as 10 
m3 in, of die bagger, uitgrawing, verwydering of 
verskuiwing van grond, sand, skulpe, skulpgruis, 
spoelklippe of rots van meer as 10 m3 uit ’n waterloop. 

Die projekte kan die invulling of aflaai van materiaal van 
meer as 10 kubieke meter in of uit ’n waterloop vereis. 
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Betrokke 
kennisgewing Beskrywing van betrokke aktiwiteit Beskrywing van die projekkomponent waarop die 

gelyste aktiwiteit betrekking het 
Lyskennisgewing 
1 
Aktiwiteit 24 

Die ontwikkeling van ’n pad – (ii) met ’n reserwe breër as 
13,5 meter, of waar daar nie ’n reserwe is nie, waar die 
pad breër as 8 meter is 

Die projekte sal interne padnetwerke van langer as 1 km hê, 
met paaie van tot 20 m op die breedste plekke om vir groot 
konstruksietoerusting voorsiening te maak. 

Lyskennisgewing 
2  
Aktiwiteit 1 

Die ontwikkeling van fasiliteite of infrastruktuur vir die 
opwekking van elektrisiteit uit ’n hernubare bron waar die 
elektrisiteitsuitset 20 megawatt of meer is.  

• Kora-kompleksprojekte behels 4 x 100 MW FV 
sonkragfasiliteite 

• Koraqua-kompleksprojekte behels 5 x 100 MW FV 
sonkragfasiliteite 

• Khoemana-projek behels 1 x 200 MW-windenergiefasiliteit  
• Gorachouqua-kompleksprojekte behels 2 x 200 MW-

windenergiefasiliteite 

Lyskennisgewing 
2  
Aktiwiteit 15 

Die verwydering van ’n gebied van 20 hektaar of meer 
inheemse plantegroei, uitgesonderd waar sodanige 
verwydering van inheemse plantegroei nodig is vir – (i) 
die onderneem van ’n lineêre aktiwiteit 

Die sonenergiefasiliteite, windenergiefasiliteite en aanleg vir 
groen waterstof en ammoniak sal meebring dat meer as 20 
hektaar inheemse plantegroei verwyder moet word. 

Lyskennisgewing 
3  
Aktiwiteit 12 

Die verwydering van ’n gebied van 300 vierkante meter 
of meer inheemse plantegroei. Noord-Kaap: (ii) In kritieke 
biodiversiteitsgebiede geïdentifiseer in bioregionale 
planne 

Die FV sonkragfasiliteite/WEF’s en kraglyne en substasies – 
afhangende van finale terreinligging – kan binne kritieke 
biodiversiteitsgebiede val. 

b) Nasionale Waterwet (Wet 36 van 1998) (NWW) vir ’n Geïntegreerde Watergebruikslisensie (GWGL) of 
Algemene Magtiging (AM) 

Artikel 21-watergebruik REDES 
Artikel 21(a): neem van water vanuit ’n 
waterhulpbron Die onttrekking van grondwater vir die voorgestelde waterstof- en ammoniakkompleks 

Artikel 21(c) – belemmering of wegkeer van 
die vloei van water in ’n waterloop 
Artikel 21(i) – verandering van die bedding, 
walle, loop of kenmerke van ’n waterloop. 

Die voorgestelde elektroliseerder- en ammoniakproduksiefasiliteite, insluitende die 
ondersteunende infrastruktuur, word geassosieer met die teenwoordigheid van efemere 
waterlope. Die voorgestelde projek kan dus die bedding, walle, loop of kenmerke van die 
waterlope belemmer of verander. Let daarop dat ’n GK509 DWS-risikobepaling deur die 
akwatiese spesialis gedoen sal word om te bepaal of ’n artikel 21(c) en (i) Algemene 
Magtiging (AM), WGL of geen magtiging vir die projekte vereis word. 

Artikel 21(g) – beskikking oor afval op ’n 
wyse wat nadelig op ’n waterhulpbron kan 
inwerk 

Potensiële wegdoen van die waterbehandelingsneweprodukafval kan tot hierdie aktiwiteit lei. 
  

c) National Environmental Management: Waste Act, 2008 (Wet No. 59 van 2008) (NEM:WA) vir ’n 
Afvalbestuurslisensie (ABL) 

Aktiwiteitnommer en beskrywing van 
aktiwiteit soos in die regulasies 
uiteengesit 

Aktiwiteit of infrastruktuur wat vir die aktiwiteit vereis word 

Kategorie C 5 (a)(2):Voldoening aan die 
Nasionale Norme en Standaarde vir berging 
van gevaarlike afval by ’n fasiliteit wat die 
kapasiteit het om meer as 80 m3 gevaarlike 
afval op ’n slag te berg, uitgesonderd die 
berging in gevaarlike-afvaldamme of tydelike 
berging van sulke afval. 

Hoewel die voorsteller beoog dat gevaarlike afval na ’n gelisensieerde fasiliteit geneem sal 
word, kan ’n tydelike bergingsfasiliteit vir die gevaarlike afval nodig wees, ongeag die 
volumes. Die berging van meer as 80 m3 gevaarlike afval sal waarskynlik die registrasie van 
die fasiliteit by die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (DBVO) vereis. 
Hierdie aktiwiteit behels nie ’n ABL nie, en slegs registrasie en bedryf ooreenkomstig die 
Norme en Standaarde word vereis.  

Kategorie B 4 (7): Die beskikking oor enige 
gevaarlike afval op land. 

Beskikking oor enige gevaarlike neweproduk geassosieer met die tru-osmose-aanleg (indien 
hierdie afval as gevaarlik beskou word) Kategorie B 4 (10): Konstruksie van ’n 

fasiliteit vir ’n afvalbestuursaktiwiteit in 
Kategorie B gelys 
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d) National Environmental Management: Air Quality Act (Wet 39 van 2004) (NEM:AQA) vir ’n Atmosferiese 
Emissielisensie (AEL) 

Betrokke 
kennisgewing Aktiwiteit No. Aansoek 

GK R 983 

Kategorie 7: Anorganiese Chemikalieëbedryf 
Subkategorie 7.1: Gebruik en/of vervaardiging 
van ammoniak, fluorien, fluorienverbindings, 
chloor en waterstofsianied  

Alle installasies wat meer as 100 ton per jaar van enige van die 
gelyste verbindings produseer en/of gebruik, kan ’n AEL vereis. Die 
ammoniak- en waterstofproduksiefasiliteite kan waardes oplewer wat 
hoër is as die drempels wat vir hierdie aktiwiteit gespesifiseer is. 

e)  Mineral and Petroleum Resources Development Act (Wet 28 van 2002) (MPRDA) vir ’n artikel 53-aansoek 
vir grondgebruik strydig met die oogmerke van die Wet  

Ooreenkomstig die vereistes van artikel 53 van die Mineral and Petroleum Resources Development Act (No 28 van 
2002) moet die aansoeker aansoek doen vir toestemming tot die gebruik van grondoppervlakregte strydig met die 
oogmerke van die Wet. Hierdie aansoeke moet aan die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) 
as bevoegde owerheid gerig word. 

5.3 Kommentaar deur publiek 

As deel van die geïntegreerde reguleringsproses word belanghebbendes aangemoedig word om aan die studie deel te 
neem.  
Belanghebbendes sal 
dwarsdeur die verskillende 
fases (fasebeskrywing op bladsy 
6) van die studie projekinligting 
ontvang ter insae en 
kommentaar.  
Kommentaar sal oorweeg word 
en daar sal daarop gereageer 
word namate die studie vorder. 
Die figuur hieronder toon die 
stappe wat in die geïntegreerde 
reguleringsproses gedoen sal 
word, veral die geleenthede vir 
die publiek om deel te neem, 
saam met voorlopige 
tydraamwerke.  
 

 

 

Kommentaar deur die publiek 
op die voorgestelde proses en 
spesifiek op hierdie AID is 
belangrik en sal oorweeg word 
by die samestelling van die 
Vooraansoekverslag. Belanghebbendes word aangemoedig om kommentaar te lewer deur ’n kommentaarblad (by hierdie 
AID aangeheg) in te vul, ’n brief te skryf, ’n e-pos te stuur of telefonies met J&W se kantoor vir openbare deelname te skakel. 
Kommentaar van belanghebbendes sal in ’n “Kommentaarverslag” opgeneem word, wat deel van die verslae ter insae sal 
uitmaak.  
Belanghebbendes word genooi om vryelik deel te neem en enige kommentaar te lewer wat hulle reken vir die proses van 
nut sal wees. Om as ’n belanghebbende te registreer en seker te maak dat u die jongste projekinligting ontvang, moet u asb 
die aangehegte vorms invul en terugstuur. Een deel van die vorm is ’n registrasie- en kommentaargedeelte en die ander is 
’n toestemmingsgedeelte ingevolge die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA), Wet 14 van 2013. U bystand 
deur albei vorms in te vul, sal op prys gestel word.

Figuur 9: Geïntegreerde 
proses van openbare 
deelname 
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VOORGESTELDE TAAIBOSCH PUTS-ENERGIEKOMPLEKS IN DIE NOORD-KAAP  
VORM VIR REGISTRASIE, KOMMENTAAR EN TOESTEMMING 

Deur hierdie vorm te onderteken, gee u aan Jones & Wagener toestemming om u persoonlike inligting te prosesseer 
vir die doel hierbo gestel en ooreenkomstig toepaslike wette – kyk aanhangsel. 
 

NAAM VAN HANDTEKENING 

   

Vul asb hierdie vorm in en stuur dit aan Jones & Wagener by 30 November 2021 om te verseker dat u as ’n 
belanghebbende geregistreer word. Deur die vrae hieronder te beantwoord, sal u ons help om ’n beter begrip te kry 
van u inligtingsbehoeftes en kwellings oor die voorgestelde projek. Bykomende blaaie kan by hierdie registrasievorm 
aangeheg word indien nodig.  

Persoonlike inligting 

Voornaam en van:  

Dui asb aan of u as ’n Gemeenskap / 
Organisasie / Plaas of Besigheid registreer, en 
meld die naam: 

 

Fisiese adres  

 

Telefoon:  

Sel:  

E-pos:  

Algemene belang by die projek 

Het u enige kommentaar rakende die voorgestelde Taaibosch Puts-energiekompleks in die Noord-Kaap? 

 

 

 

 Het u enige spesifieke kwellings oor hierdie projek (bv water, besoedeling, sosio-ekonomies)? 

 

As u weet van iemand wat oor die projek ingelig moet word, verskaf asb hulle kontakbesonderhede: 

Voornaam en van:  

Gemeenskap / Organisasie / Plaas:  

Telefoon:  

E-pos:  

Vul asb hierdie vorm in en stuur dit aan: Anelle Lötter, Jones & Wagener Pty) Ltd Engineering & Environmental 
Consultants, Posbus 1434, Rivonia, 2128. Tel: (012) 667 4860. E-pos: anelle@jaws.co.za

mailto:anelle@jaws.co.za
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  Figuur 10: Terreinuitleg van die Taaibosch Puts-energiekompleks 



 

 

Jones & Wagener
Engineering & Environmental Consultants
59 Bevan Road  PO Box 1434   Rivonia  2128  South Afr ica
tel : 00 27 11 519 0200   www.jaws.co.za  email: post@jaws.co.za

21r0_Public Participation Notice_AFR 

Jones & Wagener (Pty) Ltd

Engineering & Environmental Consultants 

 Kennisgewing van Privaatheid vir Openbare Deelname  
 

INLEIDING  

Jones & Wagener as die “verantwoordelike party” is verantwoordelik vir die prosessering van 
persoonlike inligting, wat insluit die versameling, berging en gebruik van data wat tydens prosesse 
van openbare deelname versamel is. Jones & Wagener is kragtens die wetgewing oor die 
beskerming van persoonlike inligting verplig om u in kennis te stel van die inligting wat in hierdie 
privaatheidskennisgewing vervat is. Hierdie kennisgewing is van toepassing op lede van die 
publiek wat aan aktiwiteite van openbare betrokkenheid deelneem (die deelnemer). Hierdie 
kennisgewing maak nie deel uit van enige dienskontrak of ander kontrak om dienste te lewer nie. 
Jones & Wagener kan hierdie kennisgewing te eniger tyd bywerk. Dit is belangrik dat u hierdie 
kennisgewing lees, asook enige ander privaatheidskennisgewing wat ons moontlik by spesifieke 
geleenthede kan verskaf wanneer ons persoonlike inligting oor u versamel of prosesseer, sodat 
u kan weet hoe en waarom Jones & Wagener sodanige inligting gebruik. 

 

DATABESKERMING  

Jones & Wagener voldoen aan databeskermingswette, wat bepaal dat die persoonlike inligting 
wat versamel en gehou word: 

 wettig, billik en op ’n deursigtige wyse gebruik moet word;  

 slegs met instemming van die datasubjekte versamel mag word;  

 geprosesseer mag word slegs vir geldige en tersaaklike doeleindes wat duidelik aan u, die 
deelnemer, verduidelik is (prosesbeperking);  

 akkuraat moet wees en op datum gehou moet word;  

 gehou mag word net so lank as wat dit nodig is vir die doeleindes wat verduidelik is; en  

 veilig gehou moet word.  

 

PERSOONLIKE INLIGTING  

Persoonlike data, of persoonlike inligting, beteken enige inligting oor ’n natuurlike of regspersoon 
waaruit daardie persoon geïdentifiseer kan word. Dit sluit nie data in waar die identiteit verwyder 
is nie (anonieme data).  

 

Jones & Wagener kan die volgende nievolledige kategorieë persoonlike inligting oor u versamel, 
berg en gebruik:  

 Persoonlike kontakbesonderhede soos naam, titel, adresse, telefoonnommers en 
persoonlike e-posadresse 

 Geboortedatum en ID-nommer  

 Gender 

 Huwelikstaat en afhanklikes  
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 Eiendomsaktes en bateoordragdokumente  

 Sienings, voorkeure en menings van die persoon  

 Werk-, mediese en finansiële geskiedenis  

 Taal en kultuur 

 

Jones & Wagener kan ook kategorieë spesiale persoonlike inligting prosesseer met die 
toestemming vooraf van die datasubjek en/of reguleerder of waar die voorwaardes uiteengesit in 
artikel 27 van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) nagekom word. Dit sluit 
in, maar is nie beperk nie tot:  

 Geloofs- en filosofiese oortuigings  

 Ras en etnisiteit 

 Gesondheid of seksuele georiënteerdheid  

 Vakbondlidmaatskap 

 Kriminele gedrag soos in artikel 26 van POPIA uiteengesit  

 

VERSAMELING  

Jones & Wagener sal inligting primêr regstreeks van die individu/organisasie versamel deur ’n 
gemagtigde verteenwoordiger.  

 

GEBRUIK EN DOEL  

Jones & Wagener kan moontlik persoonlike inligting prosesseer vir sommige van die doeleindes 
hieronder uiteengesit:  

 Om u te voorsien van die inligting en/of dienste wat ons versoek is om te verskaf.  

 Om met u te skakel in verband met u deelname aan aktiwiteite van openbare betrokkenheid, 
insluitende vir doeleindes van terugvoer.  

 Om seker te maak dat Jones & Wagener voldoen aan enige en alle verpligtinge met 
betrekking tot die dienste wat ons aan u lewer vir die duur van u betrokkenheid by ons.  

 Om vereistes te administreer en na te kom soos ooreengekom in enige beheerdokumente 
rakende u betrokkenheid by ons aktiwiteite van openbare betrokkenheid en enige 
verbandhoudende opdrag.  

 Administrasie van die kontrak (as daar is) wat Jones & Wagener met u aangegaan het.  

 Om dataontledingstudies te doen.  

 Om sinvolle monitering en verslagdoening met gelyke geleenthede te verseker.  

 

Versuim om persoonlike inligting te verstrek  

Indien u versuim om op versoek sekere inligting te verstrek, sal Jones & Wagener u moontlik nie 
verder by aktiwiteite van openbare betrokkenheid kan betrek nie.  
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Verandering van doel  

Jones & Wagener sal u persoonlike inligting gebruik slegs vir die doel waarvoor dit versamel is.  

Indien dit nodig is om u persoonlike inligting vir ’n nieverwante doel te gebruik, sal ons u in kennis 
stel.  

Let daarop dat Jones & Wagener u persoonlike inligting sonder u medewete of toestemming kan 
prosesseer waar dit regtens vereis of toegelaat word.  

 

DATADELING  

Jones & Wagener kan moontlik u data met derde partye moet deel, insluitende derdeparty-
diensverskaffers en ander entiteite in die groep.  

Jones & Wagener sal van alle derde partye vereis om die sekuriteit van u data te respekteer en 
dit in ooreenstemming met die reg te hanteer.  

 

DATASEKURITEIT  

Jones & Wagener het gepaste sekuriteitsmaatreëls getref om te voorkom dat u persoonlike 
inligting per abuis verlore raak, gebruik word, verander of openbaar gemaak word of toegang op 
’n ongemagtigde manier daartoe verkry word.  

Toegang tot u persoonlike inligting word beperk tot die werknemers, agente, kontrakteurs en 
ander derde partye wat ’n sakebehoefte het om te weet. Hulle sal u persoonlike inligting slegs op 
ons instruksies prosesseer en hulle is onderhewig aan ’n vertroulikheidsplig.  

Jones & Wagener het prosedures ingestel om enige verdagte datasekuriteitskending te hanteer 
en sal u en enige toepaslike reguleerder in kennis stel van ’n verdagte skending waar ons wetlik 
verplig is om dit te doen.  

 

DATABEHOUD  

Jones & Wagener sal u persoonlike inligting hou net so lank as wat dit nodig is vir die doel 
waarvoor ons dit versamel het, insluitende met die doel om aan enige wetlike, rekeningkundige 
of verslagdoenvereistes te voldoen. Raadpleeg die maatskappy se PAIA-handleiding vir meer 
besonderhede.  

 

REGTE VAN TOEGANG, REGSTELLING EN UITWISSING  

Datasubjekte kan deur 'n skriftelike versoek toegang verkry tot al die persoonlike inligting wat die 
maatskappy oor hulle het. Datasubjekte het ook die reg om regstelling en vernietiging van die 
dokumente wat gehou word, te versoek.  

ALGEMEEN  

Vir verdere bystand en inligting oor hierdie kennisgewing, skakel asb met die betrokke afdeling 
of die inligtingsbeampte. 
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