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as die myne 
aanklop

Ken jou 
regte

N deur Morné Viljoen

Die negatiewe invloed van mynbou op ons land 
se boerderybedryf bly ’n teer punt vir baie 
boere. Die probleem is egter dat provinsies soos 
Mpumalanga beide landbou en mynbou nodig het 
om ekonomies te groei.
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Vra die regte vrae

Deel 

4

(BLAAI OM)

V
olgens die ekonomiese groei- en ontwikke-
lingsplan moet beide landbou- en werks-
geleenthede vermeerder om volhoubare 
ekonomiese groei in die komende dekade 
te verseker. Nietemin hou onbeheersde 
groei in mynbou ’n ernstige bedreiging vir 

landbougrond, waterhulpbronne en uiteindelik voedselse-
kuriteit in. Daarom moet boere die regte vrae aan mynhuise 
stel wanneer ’n nuwe myn of lisensie ter sprake is.

Stel die volgende vrae
Tydens die proses van openbare deelname vir ’n nuwe myn 
of lisensie-aansoek, vra eerstens vrae wat spesifiek ver-
band hou met jou bekommernisse en die potensiële impak 
wat ’n myn op jou eiendom gaan hê:
p  Waar gaan die myn gebou word?
p  Watter eiendomme word geraak?
p  Hoe groot gaan die myn wees?
p  Hoe ver is dit van jou plaas af?
p  Oopgroef- of ondergrondse myn?
p  Waar gaan die arbeid vandaan kom?
p  Waar gaan die arbeiders gehuisves word?
p  Hoe gaan die arbeiders van en na die myn vervoer word?
p   Hoe gaan die erts of produk vervoer word; per pad of 

spoor?
p   Gaan nuwe paaie gebou word? Hoe groot, waar, wat is 

die roete?
p   Wat gaan die myn doen om ’n impak op jou te verhoed, 

te verminder of te bestuur?
p  Kry ’n gedetailleerde infrastruktuurplan.
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WATER
p   Waar gaan die myn sy water vandaan 

kry?
p   Wat gaan die myn doen om waterbe-

soedeling te verhoed?
p  Gaan die myn varswaterdamme bou?
p   Gaan die myn besoedelingsbeheer-

damme bou?
p   Watter watergebruike gaan die myn be-

oefen?
p   Hoe gaan die myn besoedelde water 

hanteer?
p   Gaan daar ’n waterbehandelingsaanleg 

gebou word?
p  Indien wel,
 X   wat gaan met die afval uit die  

proses gedoen word, en
 X   waarvoor gaan die skoon water  

gebruik word?

WATERGEBRUIKE
p   Watter watergebruike word deur die 

myn beoefen?
p   Het die myn ’n waterlisensie?
p   Indien wel, vir watter watergebruike?
p   Vra vir ’n afskrif van die aansoek van 

die waterlisensie, tesame met al die 
aanhangsels en spesialisstudies.

p   Vra vir ’n afskrif van die waterlisensie.

GROND
p   Wat gaan die impak van die myn op 

die grondgehalte wees?
p   Hoe gaan die geïmpakteerde eien-

domme gerehabiliteer word?
p   Wat gaan die rehabiliteringsdoelwit 

wees?  Met ander woorde, gaan die 
grond weer vir landbou beskikbaar 
wees en, indien wel, vir slegs weiding 
of die verbouing van gewasse?

p   Vra vir ’n afskrif van die omgewingsimpakstu-
die, omgewingsbestuursmagtiging, mynreg, 
en omgewingsbestuursprogram.

LUG
p   Gaan die myn oopgroef of ondergronds 

wees?
p   Wat gaan die myn doen om lugbesoede-

ling (insluitende stof) te verhoed, te vermin-
der, te bekamp en te bestuur?

p   Gaan die myn ’n luggehaltelisensie nodig 
hê? Indien wel, vir watter gelyste aktiwiteite?

p   Vra vir ’n afskrif van die aansoek van die 
luggehaltelisensie, tesame met al die aan-
hangsels en spesialisstudies.

p   Vra vir ’n afskrif van die lisensie.

GERAAS
p   Het die myn bepaal wat die geraasvlakke 

gaan wees?
p   Het die myn bepaal wie daardeur geraak 

gaan word?
p   Wat gaan die myn doen om geraas te ver-

hoed, te verminder, te bekamp en te be-
stuur?

VISUELE IMPAK
p   Het die myn bepaal wat die visuele impak 

gaan wees?
p   Het die myn bepaal wie daardeur geraak 

gaan word?
p   Wat gaan die myn doen om die visuele im-

pak te verhoed, te verminder, te bekamp en 
te bestuur?

LISENSIES
Vra vir afskrifte van die:
p   mynreg
p   omgewingsmagtiging
p   omgewingsbestuursprogram
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p   finansiële voorsiening vir omgewingsbe-
stuur en mynsluiting

p   hersoneringsmagtiging
p   afvalbestuurslisensie
p   waterlisensie
p   luggehaltelisensie

AFVAL
p   Watse afval gaan deur die myn gegenereer 

word?
p   Waar gaan dit gestoor word?
p   Waar gaan dit finaal mee weggedoen word?
p   Hoe gaan die afval verwyder en vervoer 

word?
p   Waar gaan die uitskothope (discard dumps) 

en besoedelingsbeheerdamme geleë wees?

p   Gaan die uitskothope en besoedelingsbe-
heerdamme uitgevoer wees?  Indien wel, 
waarmee?

p   Hoe gaan die myn verseker dat water- en 
grondbesoedeling verhoed, verminder en 
bestuur word?

p   Gaan die myn aansoek doen om ’n afvalbe-
stuurslisensie? Indien wel, vir welke gelyste 
aktiwiteite?

p   Vra vir ’n afskrif van die aansoek om die af-
valbestuurslisensie.

p   Indien dit nie beskikbaar is nie, hoekom nie? 
Vra vir bewyse dat sodanige lisensie nie no-
dig is nie. WB
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Season’s Greetings

Meadow Feeds would like to thank all our customers, suppliers and partners for their 
support during 2017 and wish them a joyful festive season and a prosperous new year.




