7 September 2016

AGTERGRONDINLIGTING EN UITNODIGING OM DEEL TE NEEM AAN ’N
OMGEWINGSMAGTIGINGSPROSES (OMGEWINGSIMPAKSTUDIE)
VOORGESTELDE ONDERSESE TELEKOMMUNIKASIESTELSEL (ACE KABELSTELSEL) WAT BY VAN
RIEBEECKSTRAND OP DIE WESKUS VAN SUID-AFRIKA GELAND SAL WEES
Agtergrond tot die Projek
Ondersese telekommunikasiekabels is belangrik vir internasionale telekommunikasienetwerke en vervoer
bykans 100% van oorsese internetverkeer die wêreld oor (www.iscpc.org). Dit word alom erken dat toegang
tot bekostigbare bandwydte die sleutel is tot die ekonomiese ontwikkeling van alle lande.
Afrika is tans hoofsaaklik van satelliete afhanklik om internasionale kommunikasie moontlik te maak.
Kommunikasie via ondersese telekommunikasiekabels gaan oor die algemeen gepaard met laer kostes,
beter werkverrigting en groter kapasiteit (deurset) as wat via satelliet beskikbaar is. ’n Verbetering in Afrika
se inligtingstegnologie-infrastruktuur via telekommunikasiekabels sal een van die grootste huidige
teenstaanders van ontwikkeling in Afrika verwyder en ekonomiese groei en geleenthede op die vasteland
ondersteun.
Ná die installasie van die voorgestelde ACE kabelstelsel sal MTN die alternatief word tot Telkom as volledige
diensverskaffer van internasionale optiese vesel bandwydte langs die weskus van Afrika. Hierdeur sal die
maatskappy meer bekostigbare en doeltreffender vervoer van stem-, data-, internet- en televisiedienste
fasiliteer. Verder sal die kabel die doelwitte ondersteun wat deur die Nuwe Vennootskap vir Afrikaontwikkeling (NEPAD) uiteengesit is en ’n manier verskaf om die SA Regering se vereistes in terme van
digitale televisie-uitsending vir Suid-Afrika te vervul.
Die voorgestelde ACE kabelstelsel sal die breëband kapasiteit hê om meer as 10 Teragrepe per sekonde te
versend, wat ongeveer dubbel die huidige kapasiteit is van die bestaande telekommunikasiestelsels in SuidAfrika.
Huidige Omgewingswetgewing
Die huidige Regulasies oor Omgewingsimpakbepaling, 2014, soos in die Goewermentskennisgewings R
982, 983, 984 en 985 van 4 Desember 2014 onder Artikel 24(5) gepubliseer is, gelees saam met Artikels 24,
24D en 44 van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998 (Wet nr. 107 van 1998) (soos gewysig), is
van toepassing op hierdie projek.

Op grond van die huidige regulasies moet die Omgewingsimpakbepalingspraktisyn (OBS) die
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Omvangsbepaling en Impakstudie binne 300 dae ná aanvaarding van die Aansoek om Magtiging deur die
nasionale Departement van Omgewingsake (DOS) voltooi. Daar word ook voorsien dat ’n
Watergebruikslisensie van die Departement van Water en Sanitasie vereis sal word in terme van Hoofstuk 4
van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet nr. 36 van 1998), en veral Artikel 40(4).
Die nasionale Departement van Omgewingsake (DOS) is die bevoegde owerheid vir die uitreiking van
omgewingsmagtiging vir hierdie voorgestelde ontwikkeling. ACER sal namens MTN (Pty) Ltd. die rol en
verantwoordelikhede van Omgewingsimpakbepalingspraktisyn (OBP; EAP) vervul, die onderneming van die
Omgewingsimpakstudie (OIS; EIA) en die gepaardgaande proses van openbare deelname, asook die
indiening van die vereiste aansoek en ondersteunende dokumentasie aan die DOS vir oorweging en
besluitneming verseker.
Die doel van hierdie brief is om u, as ’n potensiële Belanghebbende en Geaffekteerde Party, uit te nooi om
aan die OIS deel te neem. ’n Dokument met Agtergrondinligting (Bylaag 1) en ’n Kommentaarblad (aparte
byvoegsel) is opgestel en word aangeheg om verdere inligting oor die voorgestelde ontwikkeling te verskaf
en is ook beskikbaar by www.acerafrica.co.za onder die “Current Projects” skakel (MTN ACE Kabelstelsel).
Let asseblief daarop dat die sluitingsdatum vir aanvanklike kommentaar tydens die publieke bekendstelling
van die projek 20 September 2016 is.
Kontak asseblief die Openbare Deelname Kantoor vir verdere inligting:
ACER (Africa) Environmental Consultants
Charlene Weber of Giles Churchill
Posbus 503, Mtunzini, 3867
Tel: 035 340 2715 Faks: 035 340 2232
E-pos: ace-cable@acerafrica.co.za

U deelname word verwelkom en sal waardeer word.
Die uwe

ACER (Africa) Environmental Consultants
Mnr G Churchill
Omgewingsimpakbepalingspraktisyn
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Bylaag 1: Dokument met Agtergrondinligting
1.

INLEIDING TOT DIE PROJEK
MTN (Pty) Ltd stel voor dat ’n ondersese telekommunikasiekabel, bekend as die Africa Coast to
Europe (ACE) kabelstelsel, geïnstalleer word om Suid-Afrika, die Weskus van Afrika en Europa met
belangrike internasionale telekommunikasiemiddelpunte in Europa te verbind (Figuur 1). MTN SA
poog om landingspermitte te verkry om die ACE Kabelstelsel te land as die aangewese
Landingsvennoot van die Kabelstelsel in Suid-Afrika. Verder het MTN SA ook die vereiste lisensies
om internasionale telekommunikasie-infrastruktuur in die land te bedryf.

1.1

Doel van die Voorgestelde ACE Kabelstelsel
Ondersese telekommunikasiekabels is belangrik vir internasionale telekommunikasienetwerke; hulle
vervoer bykans 100% van oorsese internetverkeer die wêreld oor (www.iscpc.org). Dit word alom
erken dat toegang tot bekostigbare internasionale bandwydte die sleutel is tot die ekonomiese
ontwikkeling van alle lande. Tans is Afrika hoofsaaklik afhanklik van satelliete om die vasteland se
internasionale kommunikasie te verskaf. Kommunikasie via ondersese telekommunikasiekabels gaan
oor die algemeen gepaard met laer kostes, beter werkverrigting en groter kapasiteit (deurset) as wat
via satelliet beskikbaar is.
’n Verbetering in Afrika se inligtingstegnologie-infrastruktuur via telekommunikasiekabels sal lei tot die
verwydering van wat tans as een van die belangrikste teenstaanders van ontwikkeling in Afrika beskou
word en sal ekonomiese groei en geleenthede op die vasteland ondersteun. Ná die installasie van die
voorgestelde ACE kabelstelsel sal MTN die eerste sogenaamde mobiele netwerk operateur wees om
internasionale optiese vesel bandwydte met volledige vestiging van die kabel in Suid-Afrika langs die
weskus van die vasteland te bedryf. Hierdeur sal die maatskappy meer bekostigbare en doeltreffende
vervoer van stem-, data, internet- en televisiedienste fasiliteer. Die kabel sal verder die doelwitte wat
deur die Nuwe Vennootskap vir Afrika-ontwikkeling (NEPAD) uiteengesit is, ondersteun en ’n wyse
verskaf om die Suid-Afrikaanse Regering se vereistes in terme van digitale televisie-uitsendings vir die
land te vervul.
[Let wel: Die voorgestelde ACE kabelstelsel sal breëband kapasiteit hê om meer as 10 Teragrepe per
sekonde te versend, wat ongeveer dubbel die huidige kapasiteit is van die bestaande
telekommunikasiestelsels in Suid-Afrika].

2.
2.1

DOEL VAN HIERDIE DOKUMENT
Agtergrondinligting vir Openbare Beskouing
Die doel van hierdie dokument, ’n agtergrondinligtingsdokument (Background Information Document
(BID)), is om inligting te verskaf oor die Omgewingsimpakstudie (OIS) wat onderneem word vir die
voorgestelde ontwikkeling wat die landing van die ACE kabelstelsel in Suid-Afrika behels. Dit verskaf:







Die doel van die voorgestelde ACE Kabelstelsel.
Toepaslike omgewingswetgewing.
Alternatiewe plekke waar die kabel in Suid-Afrika aan geland kan word.
Potensiële kwessies rondom die voorgestelde kabelstelsel.
Die Omgewingsimpakstudie-proses.
Inligting oor hoe om as ’n Belanghebbende en/of Geaffekteerde Party te registreer.
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Voorgestelde roete van die ACE kabelstelsel (nie tot skaal geteken nie)

Toepaslike Omgewingswetgewing
In terme van die Regulasies oor Omgewingsimpakbepaling, soos onder die Wet op Nasionale
Omgewingsbestuur (Wet 107 van 2014) (WNOB; NEMA) geproklameer, behels die voorgestelde
installasie van die ACE kabelstelsel en verwante infrastruktuur ’n aantal gelyste aktiwiteite, met die
oorhoofse aktiwiteit die:


2.3

Kennisgewing GNR 386 van 2006 - 1(m): “The construction of facilities or infrastructure,
including associated structures or infrastructure, for marine telecommunications” (Die
konstruksie van fasiliteite of infrastruktuur, insluitend verwante strukture of infrastruktuur, vir
mariene telekommunikasie).

Onafhanklike Assessering
In ooreenstemming met die OIS-regulasies het MTN vir ACER (Africa) Environmental Consultants as
die Onafhanklike Omgewingsimpakbepalingspraktisyn (OBP) opdrag gegee om die OIS (EIA) vir die
ACE-projek te onderneem.

3.

PROJEK-AKTIWITEITE
Die hoof kabelstam sal ongeveer 150 tot 500 km van die kus in Internasionale Waters geleë wees.
Takke sal vanaf die hoof kabelstam deur gebiedswater tot by die landingsplek op die kuslyn van elke
land loop. Suid-Afrika sal die suidelike punt van die kabel vorm (eindstasie). Die finale roete van die
mariene gedeelte van die kabel sal geïdentifiseer word op grond van ’n kombinasie van ingenieurs-,
omgewings- en ekonomiese faktore.
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Fases van die Projek
Die fases van die projek sluit in Voor-installasie, Installasie, Operasioneel en Uitdiensneming.

3.1.1 Voor-installasie
’n Gedetailleerde opname van die seebodem en geologie sal onderneem word en die inligting wat
sodoende versamel word, sal gebruik word om die roete vir die kabel te ontwikkel. ’n Opname sal ook
by die landingsplekke gedoen word om die finale roete van die kabel by die kruising van die kus en
plasing van die strand mangat (Beach Manhole (BMH)) en die aardingsisteem te bepaal.
3.1.2 Installasie
’n Skip wat die kabel aanlê (Figuur 2) sal die kabel op die seebodem langs ’n voorafbepaalde roete
plaas. In diep water (’n diepte van meer as 1,500 m) sal die kabel op die seebodem geïnstalleer word.
In vlak water (’n diepte van minder as 1,500 m) sal die kabel, waar moontlik, 2 m onder die seebodem
begrawe word om dit van moontlik beskadiging deur vissery- en skeepsaktiwiteite te beskerm. Die
tegniek wat gebruik word om dit te begrawe, sal afhang van die toestand van die seebodem en ander
liggingspesifieke faktore. By die kruising met die kus sal ’n nou sloot tot by die BMH gegrawe word om
die kabel in te begrawe. Waar nodig sal die kabel voor of in geartikuleerde pype geplaas word om dit
te beskerm teen eksterne skade as gevolg van afslyting of ander fisiese kontak. Die aardingsisteem
sal na-aan die BMH geleë wees.

Figuur 2

’n Tipiese skip wat gebruik word om kabels aan te lê

3.1.3 Operasioneel
Wanneer die kabel eers geïnstalleer en operasioneel is, sal dit nie roetine-onderhoud benodig nie. As
die kabel beskadig is of herstel moet word, sal dit moontlik wees om die beskadigde deel van die
kabel terug te kry en dit te herstel of vervang.
3.1.4 Uitdiensneming
Aan die einde van die kabel se leeftyd (ongeveer 25 jaar) is dit moontlik dat die kabel in plek sal bly, of
gedeeltes van dit kan verwyder word. Die komponente wat op land geleë is, soos die BMH en
kabelstasie, sal dan hergebruik word vir ’n alternatiewe doelwit of ’n nuwer ondersese kabelstelsel.
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BU – Vertakkingseenheid (Branching Unit) is ’n stuk gereedskap wat in ondersese stelsels
gebruik word en wat toelaat dat die kabel gesplit word om meer as een bestemming te dien.
BMH – Strand mangat (Beach Manhole) is ’n konkrete nutskluis (utility vault) waar die
mariene gedeelte van die kabel aan die gedeelte op land gekoppel word. Dit sal op die kuslyn
bó die hoogwatermerk geleë wees. Dit sal heel moontlik begrawe word met ’n toegangspoort op
die grondoppervlak.
SE – Aardingsisteem (System Earth) word vereis om vir die aarding van die kabel voorsiening
te maak. Dit sal bestaan uit óf ’n aantal stange óf ’n metaalplaat wat ondergronds geïnstalleer
word en by die BMH aan die kabelstelsel gekonnekteer sal wees. Dit sal ook geheel en al onder
die oppervlak en nie sigbaar wees nie.
CLS – Kabellandingstasie (Cable Landing Station) is ’n gebou wat funksioneer as ’n
beheersentrum vir die kabelstelsel en waar die ondersese stelsel aan die binnelandse
telekomnetwerk konnekteer.

Kabelsamestelling en -kenmerke
In elke land wat met die ACE kabelstelsel geassosieer word, sal die voorgestelde optiese vesel-kabel
kuswaters oorkruis en sal aan die land gebring word deur gebruik te maak van bedryfstandaard
installasie-metodologieë. Ondersese kabels, soos die een wat vir die ACE kabelstelsel voorgestel
word, het ’n kernstruktuur wat die glas vesels wat gebruik word om die kommunikasieseine via lig te
vervoer, ondersteun (Figure 3 en 4). Hierdie kabelkern sal op die plekke waar daar die hoogste risiko
is van fisiese skade (bv. ankers en/of sleepnette) in beskermende materiaal van staaldraad omhul
word. Die kabel sal nie enige isolerende olie of ander gevaarlike stowwe bevat nie. Die kabel,
insluitende beskerming, sal lyk soos ’n tuinslang met ’n benaderde deursnee van 35 mm (sonder
beskerming is die deursnee ongeveer 25 mm).

Figuur 3

Skematiese diagram van ’n tipiese liggewig optiese vesel- telekommunikasiekabel vir
diep water
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Skematiese diagram van ’n dubbel beskermende optiese vesel telekommunikasiekabel

Aangesien die ligsein krag verloor soos dit deur die vesels beweeg, word ondersese versterkers
(amplifiers) langs die kabel geïnstalleer om die sein te versterk. Hierdie versterkers is etlike kilometer
van die kus geleë.
4.
4.1

ALTERNATIEWE LANDINGSPLEKKE IN SUID-AFRIKA
Roete van die Aflandige ACE Kabelstelsel
Die voorgestelde ACE Kabelstelsel volg die roete van bestaande ondersese kabels wat SuidAfrikaanse gebiedswater binnekom (Figuur 5). Die voorgestelde roete van die ACE Kabelstelsel lê
baie naby aan die roete van die SAT-2 kabel (tans buite diens) en die SAT3/WASC, wat albei by
Melkbosstrand op die Weskus van Suid-Afrika geland is.
Die gekose roete is gekies met inagneming van die huidige kabelroetes en hulle buffers in ’n poging
om die effekte op die treilvisserybedryf en ander seebodemgebruikers te versag.
Die algemene area wat voorgestel word vir die landing van die ACE kabelstelsel in Suid-Afrika is langs
die Weskus van Suid-Afrika. Twee alternatiewe landing liggings is ondersoek, nl. Yzerfontein en Van
Riebeeckstrand (Duynefontein). Hierdie liggings, soos later in meer besonderhede in hierdie BID
bespreek word, is nie net op grond van omgewingskwessies geselekteer nie, maar ook kwessies wat
verband hou met mariene ingenieurswese (bv. sekuriteit van die roete teen eksterne risiko’s) en
kommersiële aspekte (bv. nabyheid van nasionale netwerke en hulle internasionale toegangspunte).
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Voorgestelde roete van die ACE Kabelstelsel in verhouding tot bestaande mariene
telekommunikasiekabels wat Suid-Afrikaanse waters binnekom.

Yzerfontein
Die kabel sal op die strand by Yzerfontein aan land kom in ’n gebied wat deur ruigtebedekte
sandduine en beskermde kuswoud beskut word. Die West Africa Cable System (WACS) se
landingsplek is reeds op die voorgestelde ligging op die strand by Yzerfontein. Die voorgestelde
landingsplek en ligging van die mangat sal grootliks binne hierdie reeds versteurde serwituut val
(m.a.w. om die verwydering van beskermde plantegroei te vermy). Ná ’n aanvanklike keuringsproses
is die Yzerfontein-alternatief vir die volgende redes afgekeur:







Die klein strook strand by Yzerfontein is die enigste plek waar die ACE kabelstelsel aan land
kan kom wat direk aangrensend is aan die WACS. Daar is geen ander praktiese liggings in die
Yzerfontein area nie.
Die ACE kabelstelsel sal dieselfde landroete as WACS moet volg. ACE en WACS is albei
hoëkapasiteit netwerke en daar is geen ander netwerk in die land wat die lading van hierdie
netwerke sal kan dra indien hulle sou faal nie.
Die gedeelde landroete word as ’n fatale fout beskou. Dit sal katastrofies wees vir Suid-Afrika
indien albei kabelstelsels beskadig sou word.
Die afstand vanaf Yzerfontein tot by die ligging van die Kabel Landingstasie (KLS) in
Duynefontein is meer as 50 km.
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Van Riebeeckstrand (Duynefontein)
Die kabel sal op die hoof strand by Van Riebeeckstrand noord van Melkbosstrand geland word,
ongeveer 42 km noord van Kaapstad. Daar word voorgestel dat die ACE kabelstelsel binne of baie na
aan die bestaande SAT2 en SAT3/WASC/SAFE3 (SAFE) kabelroete wat in 2000 geïnstalleer is, geleë
moet wees. So doende sal die ACE kabelstelsel, wat die landingsplek vanuit die weste sal benader,
naby die kuslyn van rigting verander om ongeveer parallel met die bestaande kabels te loop en dus op
’n gedeelte van die strand noord van die bestaande kabels aan land te kom.
Die potensiële positiewe en negatiewe aspekte wat geïdentifiseer is tydens die aanvanklike
keuringsproses en gepaardgaande aktiwiteite wat deur MTN onderneem is, het Duynefontein
geïdentifiseer as die voorkeur ligging vir die ACE kabelstelsel om aan land te gaan. So doende sal die
OIS wat deur ACER onderneem word, fokus op die Van Riebeeckstrand (Duynefontein) landingsplek,
waar twee moontlike landingsplekke geïdentifiseer is. Soos per die NEMA OIS Regulasies sal hierdie
alternatiewe landingsplekke in die OIS geassesseer word.
4.1

Verkose Kabellandingsplek (Van Riebeeckstrand)
Die voorgestelde kabelroete sal langs die Weskus van Afrika loop (oor die algemeen parallel tot die
kuslyn) en Suid-Afrikaanse kuswaters vanuit die noorde benader (m.a.w. van Namibiese waters). Van
die kus af word die kabel gelê deur ’n doelgeboude skip. In lyn met die praktyk in die bedryf sal die
onbeskermde kabel (Figuur 3) op die seebodem lê teen dieptes onder water van meer as 1,500 m
waar die risiko van onopsetlike skade as gevolg van menslike aktiwiteite gering is.
Soos die kabelroete van rigting verander soos dit die kuslyn van Riebeeckstrand nader, sal die kabel
onder die sanderige seebodem van hierdie vlakker mariene waters begrawe word. Dít word tipies
verrig deur gebruik te maak van ’n spesiaal ontwerpte ploeg wat deur die kabel-lêende skip onder
water op die seebodem geplaas word. Die kabel word dan vanuit die skip na die ploeg gevoer, wat die
kabel doeltreffend op ’n diepte van ongeveer 1.5 meter begrawe (Figuur 6). Die doel van die begrawe
van die kabel is om dit te beskerm teen risiko’s afkomstig van skeepsankers, vislyne en so meer.

Figuur 6

Kabel-lêende skip voer die kabel na die ploeg op die seebodem

Sodra die water te vlak word vir die skip om toegang te verkry, word die res van die kabel met die
hand na die strand gelei met behulp van boeie en duikers. Die kabel word dan m.b.v. ’n hystoestel in
die vooraf vervaardigde mangat ingevoer en vasgemaak. Die duikers gaan daarna die vlak water
binne met ’n draagbare hoogdruk-spuitapparaat wat die begrawe van die kabel binne die brandersone
fasiliteer (Figuur 7).
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Kabel wat na die kus gelei word deur duikers en klein bote

Vanaf die brandersone sal die kabel begrawe word langs ’n roete tot by die strand (deur handearbeid
of graafmasjinerie). Vanaf die strand sal die roete die huidige toegangspad na die strand volg wat by
albei moontlike landingsplekke teenwoordig is, tot by die mangat op die strand aan die rand van die
stedelike gebied. By die mangat sal die ACE kabelstelsel aan die Land Marine Cable gekonnekteer
word wat loop vanaf die BMH tot by die MTN Kabellandingstasie op Duynefontein.
6.

POTENSIËLE KWESSIES WAT MET DIE VOORGESTELDE KABELSTELSEL VERBAND HOU
Hieronder is ’n voorlopige lys van potensiële omgewingskwessies wat tot op hede vir die tans verkose
kabellandingsplek op Van Riebeeckstrand geïdentifiseer is:









Effek op mariene seebodemomgewings. Die neerlê van die kabel in diep seewater, insluitend
die inploeg van die kabel in vlakker water, kan die gevoelige mariene omgewings langs die
Wes-Kaapse kus versteur en/of degradeer.
Effek op mariene biologie en visserye. Die kabel het die potensiaal om tydens sy installasie en
werking die ontwrigting van mariene biologie asook kommersiële en ontspanningsvissery te
veroorsaak (bv. treilvissery en skiboot-vissery).
Effek op land-ekologie. Tydens konstruksie kan die slootgrawery die plaaslike fauna en flora
binne die duinkordon versteur of bedreig.
Kulturele erfenis. Die voorgestelde aktiwiteit kan ’n impak maak op die kulturele
erfenishulpbronne binne die voorgestelde roete.
Versteuring van die strand en duine. Die strand en duine sal tydens konstruksie/installasieaktiwiteite versteur word.
Versteuring van inwoners en strandbesoekers tydens konstruksie. Dit word geskat dat die
konstruksie en neerlê van die kabel tot drie maande sal neem om te voltooi, wat alle inwoners
en besoekers aan die strand by die landingsplek sal affekteer.

In lyn met die vereistes van (NEMA), moet die kumulatiewe impakte van die projek ook oorweeg
word. Bykomend tot bogenoemde kwessies is dit moontlik dat bykomende kwessies tydens die
omvangsbepaling geïdentifiseer kan word.
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DIE OIS PROSES
Die
huidige
Regulasies
oor
Omgewingsimpakbepaling,
2014,
gepubliseer
in
Goewermentskennisgewings R 982, 983, 984 en 985 van 4 Desember 2014 onder Artikel 24(5),
gelees saam met Artikels 24, 24D en 44 van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998 (Wet
107 of 1998) (soos gewysig), sal op hierdie projek van toepassing wees.
Gebaseer op huidige regulasies moet die OBP die Omvangsbepaling en Impakstudie binne 300 dae
ná aanvaarding van die Aansoek om Magtiging deur die Departement van Omgewingsake (DOS)
voltooi (Figuur 8).
Dit is belangrik om daarop te let dat die tydsraamwerke in die 2014 regulasies gebaseer is op
kalenderdae en dat die volgende voorwaardes geld:






7.1

15 Desember tot 5 Januarie uit die berekening uitgesluit word.
Geen Openbare Deelname tussen 15 Desember en 5 Januarie mag plaasvind nie tensy deur
buitengewone omstandighede geregverdig.
Staatsorgane moet binne 30 dae vanaf die datum waarop kommentare versoek is om ingedien
te word, kommentaar lewer.
Die Bevoegde Owerheid (DOS) moet ’n besluit binne 107 dae uitreik.
Kennisgewing van die besluit aan die Bevoegde Owerheid moet binne vyf dae ná die datum van
die besluit geskied.

Openbare Deelname
Openbare deelname vorm ’n noemenswaardige komponent van die OIS proses met die doel om alle
partye wat ’n belang het of daardeur geaffekteer kan word, te identifiseer en proaktief te kan betrek.
Die projek is dwarsdeur die OIS proses deursigtig en laat B&GP’e toe om kommentaar te lewer op die
projek of om kritiek te lewer op kwessies wat in die verslae van die Omvangsbepaling en Impakstudie
onderskeidelik voorkom en word in ag geneem tydens die owerheid se assessering van die projek. Die
belangrikste aktiwiteite wat as deel van openbare deelname onderneem word, is:












Identifikasie van B&GP’e, ontwikkeling van ’n omvattende en gedetailleerde B&GP databasis.
Kennisgewing aan B&GP’e deur middel van advertensies in koerante en die opsit van plakkate.
Ontwikkeling van ’n Agtergrondinligtingsdokument (BID) (hierdie dokument) vir verspreiding aan
B&GP’e.
Koördinering en fasilitering van fokusgroep- en een-tot-een vergaderings (indien nodig).
Vergaderings (óf een-tot-een, sleutel fokus of openbaar) en werkswinkels met die
geïdentifiseerde sleutel belanghebbers.
Optekening en insortering van B&GP korrespondensie wat ontvang is (verbaal en geskrewe).
Antwoorde op alle B&GP’e wat verbale of geskrewe kommentaar en/of kwessie met betrekking
tot die projek indien.
Verspreiding van die Konsep Omvangsbepalingsverslag (insluitende die Konsep Plan van
Studie vir die Omgewingsimpakstudie) in openbare plekke (bv. biblioteke) en onder sleutel
B&GP’e vir hersiening en kommentaar.
Openbare vergaderings om die bevindings van die Konsep Omvangsbepalingsverslag te
bespreek.
Insluiting van kommentaar ontvang oor die Konsep Omvangsbepalingsverslag in die Finale
Omvangsbepalingsverslag wat aan die owerhede ingedien sal word vir hersiening en
besluitneming.

Ná die voltooiing van die Omvangsbepaling, sal die Impakstudie onderneem word, wat
spesialisstudies sal insluit om die belangrike omgewingskwessies wat geïdentifiseer is, te assesseer.
Hierdie bevindings sal in ’n Konsep Omgewingsimpakverslag opgeskryf word, wat aan die B&GP’e
versprei sal word vir kommentaar. Verdere kommunikasie met die B&GP’e sal tydens hierdie stadium
van die projek plaasvind.
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Ná indiening van die kommentaar en insluiting daarvan in die Finale Omgewingsimpakverslag, sal
laasgenoemde dokument aan die Bevoegde Owerheid ingedien word om te besluit of die projek
gemagtig word om mee voort te gaan.

Figuur 8

Oorsig van die proses vir die Omgewingsimpakstudie en wetlike tydsraamwerke
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REGISTRASIE AS ’N BELANGHEBBENDE EN GEAFFEKTEERDE PARTY
Indien u, die leser, graag meer sou wou leer oor die voorgestelde ACE Kabelstelsel-projek of as ’n
B&GP wil registreer vir die EIA wat onderneem word, moet u asseblief ACER kontak via die
besonderhede wat in hierdie bekendstellingsbrief verskaf word of die aangehegde kommentaarblad
voltooi.
Ons sien uit na u betrokkenheid en inset in die omgewingsmagtigingsproses.
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Addendum 1: Ligging Kaart

