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RREEGGIISSTTEERREEDD  MMAAIILL  

  

TThhee  MMaannaaggeerr  

GGlleennccoorree  OOppeerraattiioonnssSSoouutthh  AAffrriiccaa  ((PPrroopprriieettaarryy))  LLiimmiitteedd  

PP..OO  BBooxx  440022  

LLYYDDEENNBBUURRGG  

11112200  

  

FFoorr  aatttteennttiioonn::  AAddrriiaaaann  KKnnooeesseenn  //  GGiillddeennhhyyss    EE--mmaaiill::  AAddrriiaaaann..KKnnooeesseenn@@gglleennccoorree..ccoo..zzaa        

  cccc::  hheerrmmaann@@eexxiiggoo33..ccoomm  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  AANN  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  AAUUTTHHOORRIISSAATTIIOONN  IINN  TTEERRMMSS  OOFF  TTHHEE  

NNAATTIIOONNAALL  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCTT,,  11999988  ((AACCTT  110077  ooff  11999988))  AASS  

AAMMEENNDDEEDD  ((NNEEMMAA)),,  NNAATTIIOONNAALL  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT::  WWAASSTTEE  AACCTT,,  

22000088((AACCTT  5599  OOFF  22000088))  AASS  AAMMEENNDDEEDD  ((NNEEMMWWAA))  AANNDD  TTHHEE  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  IIMMPPAACCTT  

AASSSSEESSSSMMEENNTT  ((EEIIAA))  RREEGGUULLAATTIIOONNSS,,  22001144  IINN  RREESSPPEECCTT  OOFF  TTHHEE  RREEMMAAIINNIINNGG  EEXXTTEENNTT  

OOFF  TTHHEE  FFAARRMM  TTHHOORRNNCCLLIIFFFFEE  337744  KKTT,,  PPOORRTTIIOONNSS  33  AANNDD  77  OOFF  TTHHEE  FFAARRMM  

TTHHOORRNNCCLLIIFFFFEE  337744  KKTT  AANNDD  PPOORRTTIIOONN  OOFF  PPOORRTTIIOONN  33  OOFF  TTHHEE  FFAARRMM  DDEE  

GGRROOOOTTEEBBOOOOMM  337733  KKTT  SSIITTUUAATTEEDD  WWIITTHHIINN  SSEEKKHHUUKKHHUUNNEE  DDIISSTTRRIICCTT::  LLIIMMPPOOPPOO  

RREEGGIIOONN..  

  

AAPPPPLLIICCAANNTT::  GGLLEENNCCOORREE  OOPPEERRAATTIIOONNSS  SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA  ((PPRROOPPRRIIEETTAARRYY))  LLIIMMIITTEEDD  

  
  

TThhee  SSccooppiinngg  RReeppoorrtt  ((SSRR))  aanndd  PPllaann  ooff  SSttuuddyy  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  rreecceeiivveedd  ttoo  tthhiiss  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  oonn  0044  AAuugguusstt  22002200  rreeffeerrss;;  

  

11..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  eevvaalluuaatteedd  tthhee  ssuubbmmiitttteedd  SSRR  aanndd  PPllaann  ooff  SSttuuddyy  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  

aanndd  iitt  wwaass  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ssaaiidd  ddooccuummeennttss  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  AAppppeennddiixx  22((22))  ooff  

NNaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  11999988  ((aass  aammeennddeedd))  ((NNEEMMAA))  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  

((EEIIAA))  RReegguullaattiioonnss,,  22001144..  TThhee  SSRR  iiss  hheerreebbyy  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  rreegguullaattiioonn  2222((aa))  ooff  

tthhee  NNEEMMAA  EEIIAA  RReegguullaattiioonnss,,  22001144..  
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22..  YYoouu  mmaayy  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ttaasskkss  

ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tthhee  PPllaann  ooff  SSttuuddyy  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  aass  rreeqquuiirreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  NNEEMMAA  

EEIIAA  RReegguullaattiioonnss,,  22001144..  

  

  

  

  

33..  PPlleeaassee  eennssuurree  tthhaatt  ccoommmmeennttss  ffrroomm  aallll  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthh  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ((EEIIAARR))..  TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  PPrroovviinncciiaall  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((LLEEDDEETT)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFoorreessttrryy  aanndd  FFiisshheerriieess  ((DDAAFFFF)),,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  WWaatteerr  aanndd  SSaanniittaattiioonn  ((DDWWSS))  aanndd  tthhee  llooccaall  mmuunniicciippaalliittyy..  PPrrooooff  ooff  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthh  

tthhee  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmuusstt  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  EEIIAARR..  SShhoouulldd  yyoouu  bbee  uunnaabbllee  ttoo  oobbttaaiinn  ccoommmmeennttss,,  pprrooooff  ooff  

tthhee  aatttteemmppttss  tthhaatt  wweerree  mmaaddee  ttoo  oobbttaaiinn  ccoommmmeennttss  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

  

  

44..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  EEIIRR  aanndd  EEMMPPrr  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhiiss  

ooffffiiccee  aass  pprreessccrriibbeedd::  

aa))  CCoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  aallll  IInntteerreesstteedd  aanndd  aaffffeecctteedd  ppaarrttiieess  aanndd  pprroovviiddee  pprrooooff  tthhaatt  tthhee  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  

rraaiisseedd,,  aaddddrreesssseedd  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  EEIIAA  aanndd  EEMMPP..  IInncclluuddee  tthhee  pprrooooff  ooff  ddeettaaiilleedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

tthhee  rreessuullttss  tthheerreeooff..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonn  ((ii..ee..  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ttoowwnn  aanndd  

ccoommmmuunniittiieess//ffaarrmmllaannddss))  aanndd  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  aarreeaa  aapppplliieedd  ffoorr,,  pplleeaassee  nnoottee  tthhaatt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  

PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeettaaiillss  mmuusstt  bbee  iinnddiiccaatteedd::  

  DDaattee  ooff  ppuubblliicc  mmeeeettiinnggss,,  

  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinnggss,,  

  AAtttteennddaannccee  rreeggiisstteerr  wwiitthh  nnaammee  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  ccoonnttaacctt  nnuummbbeerr  aanndd  tthhee  ssiiggnnaattuurree  tthheerreeooff,,  

  VViieewwss  aanndd  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  iinntteerreesstteedd  aanndd  aaffffeecctteedd  ppaarrttiieess  ,,  eettcc  

bb))  AAllssoo  nnoottee  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  eemmppllooyy  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ttoo  iinnffoorrmm  iinntteerreesstteedd  aanndd  aaffffeecctteedd  ppaarrttiieess  aabboouutt  tthhee  

ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  ssuucchh  aass  nneewwss  ppaappeerr  aaddvveerrtt,,  nnoottiiffiiccaattiioonn  lleetttteerrss,,  ppuubblliicc  nnoottiicceess,,  eettcc..  HHoowweevveerr  tthheessee  

mmeetthhooddss  sshhaallll  nnoott  bbee  vviieewweedd  aass  rreessuullttss  ooff  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  rraatthheerr  mmeeaannss  ooff  nnoottiiffyyiinngg  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttiieess..    

cc))  AA  ssppeecciiaalliisstt  mmuusstt  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  oonn  ssuurrffaaccee  aanndd  ggrroouunndd  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  

aanndd  ddeedduuccee  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  tthheerreeooff  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmoonniittoorriinngg  ssttaannddaarrddss..    

dd))  AAnn  AArrcchhaaeeoollooggiiccaall  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthheerree  wwiillll  bbee  aannyy  ggrraavveess,,  oolldd  

hhoouusseess,,  ssiiggnnss  ooff  hhiissttoorriiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd//oorr  mmaatteerriiaallss  ooff  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  iimmppoorrttaannccee..  IInnccoorrppoorraattee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  ssuucchh  rreeppoorrtt  iinnttoo  tthhee  EEIIAA  aanndd  EEMMPP..  

ee))  MMeeaassuurreess  ttoo  mmiittiiggaattee  vviissuuaall  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  mmuusstt  bbee  ddeevveellooppeedd..  

ff))  CCoommmmiittmmeenntt  oonn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaannddaarrddss,,  mmeetthhooddss  aanndd  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  

aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aauuddiitt  rreeppoorrtt//ppeerrffoorrmmaannccee  aasssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt  ttoo  tthhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt..  

gg))  CClleeaarr  aanndd  ssppeecciiffiicc  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ssiilltt,,  nnooiissee  aanndd  dduusstt  lleevveellss  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  mmoonniittoorriinngg  lleevveellss  
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hh))  TThhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  eemmeerrggeenncciieess  aanndd  pprrooppoosseedd  rreemmeeddiiaattiioonn  hheerreettoo,,  ffoorr  

eexxaammppllee::  ddiissccuussss  hhee  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ffllooooddss,,  aacccciiddeennttaall  ssppiillllss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss  ssuucchh  aass  ooiill,,  ddiieesseell,,  eettcc;;  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  mmiinniinngg  aarreeaa..  

ii))  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  ffuuttuurree  llaanndd  uussee  ffoorr  tthhee  ssiittee  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  aafftteerr  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  iinn  2200--3300  yyeeaarrss..    

jj))  TThhee  ttoottaall  ffoooottpprriinntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  iinnddiiccaatteedd..    

kk))  SShhoouulldd  aa  WWaatteerr  UUssee  LLiicceennssee  bbee  rreeqquuiirreedd,,  pprrooooff  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  lliicceennssee  nneeeeddss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd..  

ll))  PPoossssiibbllee  iimmppaaccttss  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  tthhee  vveeggeettaattiioonn  eeccoollooggyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  lloowwllaanndd--

hhiigghhllaanndd  iinntteerrffaaccee  iinn  tthhee  llooccaalliittyy  sshhoouulldd  bbee  iinnddiiccaatteedd..  

mm))  TThhee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ffaacciilliittyy  oonn  aavviiffaauunnaa  aanndd  bbaattss  mmuusstt    bbee  aasssseesssseedd  iinn  tthhee  EEIIAA  pphhaassee..  

nn))  PPoossssiibbllee  iimmppaaccttss  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  iinndduussttrriiaall  aarreeaa..  

oo))  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  oonn  tthhee  ssiittee,,  ee..gg..  sseewwaaggee,,  rreeffuussee  rreemmoovvaall,,  wwaatteerr  aanndd  eelleeccttrriicciittyy..  WWhhoo  wwiillll  

ssuuppppllyy  tthheessee  sseerrvviicceess  aanndd  hhaass  aann  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  ccaappaacciittyy  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd??  

pp))  AA  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  pphhaassee  EEMMPP  ttoo  iinncclluuddee  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  mmeeaassuurreess..  

qq))  SShhoouulldd  bbllaassttiinngg  bbee  rreeqquuiirreedd,,  aapppprroopprriiaattee  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd..  

rr))  YYoouu  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  aallssoo  uunnddeerrttaakkee  aannyy  ssttuuddiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rreelleevvaannccee  dduurriinngg  tthhee  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss..  

ss))  YYoouu  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoonnoommiicc  

DDeevveellooppmmeenntt,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  TToouurriissmm  oonn  tthhee  aattttaacchheedd  lleetttteerr  ddaatteedd    0066  NNoovveemmbbeerr  22001199..  

  

55..  TThhee  aapppplliiccaanntt  iiss  hheerreebbyy  rreemmiinnddeedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  rreegguullaattiioonn  33  ooff  tthhee  EEIIAA  RReegguullaattiioonnss,,  

22001144  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  aalllloowweedd  ffoorr  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonnss..  

  

66..  PPlleeaassee  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  EEIIAARR  iinncclluuddeess  tthhee  AA33  ssiizzee  llooccaalliittyy  mmaappss  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  iilllluussttrraatteess  tthhee  eexxaacctt  llooccaattiioonn  

ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  mmaappss  mmuusstt  bbee  ooff  aacccceeppttaabbllee  qquuaalliittyy  aanndd  aass  aa  mmiinniimmuumm,,  hhaavvee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aattttrriibbuutteess::  

  MMaappss  aarree  rreellaattaabbllee  ttoo  oonnee  aannootthheerr;;  

  CCoo--oorrddiinnaatteess;;  

  LLeeggiibbllee  lleeggeennddss;;  

  IInnddiiccaattee  aalltteerrnnaattiivveess;;    

  SSccaallee  aanndd  

  VVeeggeettaattiioonn  ttyyppeess  ooff  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa..  

  

77..  FFuurrtthheerr,,  iitt  mmuusstt  bbee  rreeiitteerraatteedd  tthhaatt,,  sshhoouulldd  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAuutthhoorriissaattiioonn  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  aannyy  

ppeerrmmiittss  oorr  aauutthhoorriissaattiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  aannyy  SSppeecciiffiicc  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttss  

((SSEEMMAAss)),,  pprrooooff  ooff  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..    

  

88..  YYoouu  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhrreeee  ((33))  hhaarrdd  ccooppiieess  ooff  tthhee  EEIIAARR  aanndd  EEMMPPrr  oonn  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee  ffrraammeess  iinn  tteerrmmss  

ooff  RReegguullaattiioonn  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee  eelleeccttrroonniicc  ccooppyy  ((CCDD//DDVVDD))  ooff  tthhee  ccoommpplleettee  EEIIAARR  aanndd  EEMMPPrr  ttoo  tthhiiss  RReeggiioonnaall  

OOffffiiccee..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  ssuucchh  ccooppiieess  aarree  nnoott  iinncclluuddiinngg  tthhee  hhaarrddccooppiieess  wwhhiicchh  ttoo  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  oorrggaannss  ooff  
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ssttaattee  aaddmmiinniisstteerriinngg  aa  llaaww  rreellaattiinngg  ttoo  mmaatttteerrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..      TThhee  EEIIAARR  aanndd  EEMMPPrr  mmuusstt  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  wwiitthhiinn  110066  ddaayyss  ooff  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ssccooppiinngg  rreeppoorrtt..  

  

YYoouu  aarree  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  eevveerryy  oorrggaann  ooff  ssttaattee  tthhaatt  aaddmmiinniisstteerrss  aa  llaaww  rreellaattiinngg  ttoo  aa  

mmaatttteerr  aaffffeeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  aauutthhoorriissaattiioonn  aanndd  

ssuubbmmiitt  tthhee  ccoommmmeennttss  ttoo  tthhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

99..  YYoouurr  aatttteennttiioonn  iiss  bbrroouugghhtt  ttoo  SSeeccttiioonn  2244FF  ooff  tthhee  NNEEMMAA  wwhhiicchh  ssttiippuullaatteess  ““tthhaatt  nnoo  aaccttiivviittyy  mmaayy  ccoommmmeennccee  pprriioorr  

ttoo  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aauutthhoorriissaattiioonn  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy””..  

  

YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy  

  

  

pppp  ::  MMaasshhuudduu  MMuuddaauu  

RREEGGIIOONNAALL  MMAANNAAGGEERR::  MMIINNEERRAALL  RREEGGUULLAATTIIOONN  

LLIIMMPPOOPPOO  RREEGGIIOONN  

DDAATTEE::2288//0011//22002211  

PPlleeaassee  qquuoottee  tthhiiss  ooffffiiccee  ffiillee  nnuummbbeerr  aass  rreeffeerreennccee  ffoorr  aannyy  ccoorrrreessppoonnddeennccee..  

  

  

  


