
 
 

 
 

KONSULTASIE PROSES 

In die Minerale Wet (MPRDA, Wet 28 van 2002) word die konsultasieproses wat met die grondeienaar 

gevolg moet word uiteengesit. Volgens die regsposisie in ons land moet toegang tot grond en vergoeding 

daarvoor tydens die konsultasieproses aangespreek word. Die applikante vir skaliegas eksplorasieregte het 

dit nie op die gepaste tyd en geheel en al gladnie gedoen nie.  

 

Hierdie wet bevat ook voorskrifte oor die omgewingsproses wat gevolg moet word. Die prossesse wat die 

oliemaatskappye voorstel en wil volg is nie ingevolge ons landswette nie. Wat hulle be -oog kan niemand 

hulle belet nie, maar hulle is ook nie verplig om hulle beplande optrede te volg nie. Die beplande optrede is 

tans nie wetlik afdwingbaar nie.  

 

Die sogenaamde publieke deelname wat deur omgewingskonsultante probeer word is nie konsultasie met 

die grondeienaar nie en is veronderstel om te voldoen aan ander voorskrifte van MPRDA.  In hierdie proses is 

die grondeienaar se belange nie beskerm nie.  

 

TOEGANG TOT MY GROND? 

Vir die grondeienaar is dit moeilik om te aanvaar dat ‘n ander persoon ‘n reg het om op sy grond te kom. Die 

reg het ontstaan toe die mineralereg van die grondeienaar onteien is. Die houer van die mineralereg is 

geregtig om sy mineraal te ontgin en daarvoor moet hy op die grond kan kom. Die Staat is die houer van die 

mineralereg vir skaliegas en kan sy reg aan ander partye gee/oordra of toestemming gee om te gebruik.  

 



 
 
BESKERMING 

Die enigste werklike beskerming vir die grondeienaar is vir die Karoo om saam te staan en ‘n 

toegangskontrak met die applikante te beding of voor te hou as die enigste basis waarop toegang tot grond 

verkry kan word. 

 

WETLIK 

Die voorgestelde omgewingsimpakstudies is in algemene terme en bied die grondeienaar totaal 

onvoldoende beskerming. Sommige grondeienaars het toegangskontrakte wat voorsiening maak vir 

individuele omgewingsfaktore wat op elke plaas voorkom. Die kontrakte word opgeneem in die 

omgewingsbestuursplan van die oliemaatskappy as voorwaardes vir eksplorasie en die bepalings daarvan  

moet deur die departement afgedwing word om die omgewing te beskerm.  

 


