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Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk. beoog die ontwikkeling van 'n kommersiële windplaas en 

gepaardgaande infrastruktuur op 'n projekterrein wat 14 km noord van Vredenburg in die Saldanhabaai 

Plaaslike Munisipaliteit en die Weskus Distriksmunisipaliteit en omstreke van die Wes-Kaap geleë is.

'n Projekterrein wat geskik geag word vir die ontwikkeling van 'n windplaas, met 'n omvang van sowat    

5084 hektaar, is deur die projekontwikkelaar, Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk., geïdentifiseer. Die 

projekterrein wat vir die ontwikkeling geïdentifiseer is, sal hoogstens 45 windturbines (wat as 'n 

windplaas beskryf word) insluit, met 'n gekontrakteerde vermoë van hoogstens 140 MW. Die 

projekterrein is die gebied waarvoor 'n Omgewingsimpakevaluering (OIE) onderneem word ten einde 

Omgewingsmagtiging vir die ontwikkeling te bekom. Die aard en omvang van hierdie windplaas word 

van naderby in hierdie dokument ondersoek. 

Hierdie dokument poog om u, as 'n belangstellende en/of geaffekteerde party (B&GP), te voorsien van:

» ‘n oorsig van die Boulders Windplaas;

» ‘n oorsig van die Omgewingsimpakevalueringsproses (OIE) en studies wat onderneem word om die 

projek te evalueer;

» besonderhede van hoe u by die OIE-proses betrokke kan raak, inligting kan ontvang of vraagstukke 

kan opper wat u dalk kan raak en/of vir u van belang kan wees.

In reaksie op die groeiende vraag na elektrisiteit in Suid-Afrika, die behoefte vir die bevordering van 

hernubare energie en volhoubaarheid in die Wes-Kaapprovinsie, asook die land se teikens vir hernubare 

energie, beoog Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk. die ontwikkeling van 'n kommersiële 

windkragaanleg en gepaardgaande infrastruktuur op 'n terrein wat sowat 7 km oos van Paternoster, 7 km 

suidwes van St. Helenabaai en 14 km noord van Vredenburg geleë is (gemeet van die middel van die 

projekterrein af) om nuwe vermoë tot die nasionale kragnet toe te voeg. Die projekterrein is reg langs die 

bestaande operasionele Weskus-een Windkragaanleg geleë. 

Die geïdentifiseerde projekterrein vorm die grondslag vir die ondersoek van hierdie 

Omgewingsimpakevalueringsproses (OIE-proses). Die projekterrein van voorkeur beslaan 'n totale 

omvang van sowat 5084 ha en bestaan uit die volgende tien eiendomme, wat elk in privaatbesit is:

DOEL VAN HIERDIE AGTERGRONDINLIGTINGSDOKUMENT

OORSIG VAN DIE BOULDERS WINDPLAAS

Boebezaks Kraal 2/40

Boebezaks Kraal 3/40

Boebezaks Kraal 5/40

Frans Vlei 2/46

Schuitjes Klip 3/22

Schuitjes Klip 1/22

Davids Fontyn 9/18

Davids Fontyn 7/18

Het Schuytje 1/21

Restant van Uitkomst 6/23
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Vraagstukke op plaaslike vlak wat verband hou met die beplande windplaas se plasing, word deur die 

OIE-proses oorweeg in terreinspesifieke studies en evaluerings ten einde gebiede van potensiële 

sensitiwiteit in die groter gebied af te merk. Sodra beperkende faktore bepaal is, kan die uitleg van die 

windturbines en infrastruktuur beplan word om maatskaplike en omgewingsimpakte tot die minimum te 

beperk. 

Die ontwikkelingsvoetspoor, wat in die projekterrein geleë gaan wees, sal voorsiening maak vir beide die 

windturbines en die gepaardgaande infrastruktuur wat vir sodanige aanleg benodig word, wat onder 

andere die volgende sal insluit:

» Hoogstens 45 windturbines elk met 'n maksimum naafhoogte van 120 m. Die spitshoogte van die 

turbines sal hoogstens 165 m wees.

» Betonfondasies om die turbines te dra.

» Kabels tussen die turbines, ondergronds gelê waar prakties moontlik.

» ‘n Interne substasie van hoogstens 200 m x 200 m in omvang om die konneksie tussen die windplaas 

en die kragnet moontlik te maak.

» ‘n Oorhoofse kraglyn van 132 kV, met 'n serwituut van 32 m, om die aanleg met die kragnet te 

verbind; 

» ‘n Transformatorstasie vir elke windturbine.

» Toegangspaaie na die terrein en tussen projekkomponente met 'n wydte van ongeveer 6 m.

» Stapelwerwe, hyskraanblaaie, administratiewe geboue en kantore.

Die ontwikkelaar is van voorneme om die Boulders Windplaas aan te bied ingevolge die Departement van 

Energie (DE) se Program vir Onafhanklike Hernubare Kragprodusente (REIPPP). Die krag wat deur die 

projek opgewek sal word, sal aan Eskom verkoop en by die nasionale kragnet ingevoer word. Die 

ontwikkeling van die projek sal ook help om die elektrisiteitsdoelwitte te bereik soos uiteengesit in die 

Geïntegreerde Hulpbronplan. 

Windturbines maak van windkrag gebruik om elektrisiteit op te wek. 'n Windturbine bestaan uit vier 

hoofonderdele, naamlik die:

» rotor;

» nacelle (turbinehuis);

» toring; en

» fondasie-eenheid.

Die meganiese krag wat deur die rotasie van die skroewe opgewek word, word via 'n ratkas en dryfwerk 

aan die generator binne-in die nacelle (turbinehuis) oorgedra. Die wind draai die skroewe, wat op hul 

beurt 'n as draai wat aan 'n generator gekoppel is wat elektrisiteit opwek. Die benutting van wind vir die 

opwekking van elektrisiteit is in wese 'n nie-verbruikende gebruik van 'n natuurlike hulpbron en stel geen 

MEER OOR WINDTURBINES
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kweekhuisgasse vry nie. 

Turbines kan teen verskillende snelhede funksioneer. Die hoeveelheid energie wat 'n turbine kan opwek, 

hang af van beide die windsnelheid en die lengte van die rotorskroewe. Die turbines wat vir hierdie 

windplaas oorweeg word, sal hoogstens 3 MW in vermoë wees. Die turbines sal oor 'n naafhoogte van 

hoogstens 120 m beskik, met 'n spitshoogte van 165 m. 

Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk. oorweeg verskeie windturbine-ontwerpe en uitlegte op die 

projekterrein ten einde die terrein se opwekkingsvermoë te maksimaliseer. Die finale uitleg van die 

aanleg, die turbinevermoë en -model sal afhang van wat as geskik geag word vir die terrein ten opsigte 

van, onder andere, verdere studies van die windregime, terrein en omgewingsbeperkings en 

maatskaplik sensitiewe aspekte. 

Naaf

Nacelle
(Turbinehuis)

Rotorskroef

Toring
Naafhoogte



5

Die duur van die konstruksietydperk vir die windplaas word op sowat twee jaar beraam. 'n Turbine is 

ontwerp om ononderbroke en met min onderhoud vir 20 tot 25 jaar in bedryf te staan. 

Ingevolge die OIE-regulasies, gepubliseer kragtens Artikel 24(5) van die Nasionale Wet op 

Omgewingsbestuur (NEMA, Wet 107 van 1998), verlang Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk. magtiging 

van die Nasionale Departement van Omgewingsake (DO) (in oorleg met die Wes-Kaapse Departement 

van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning (DEA&DP)) vir die onderneming van die projek. 

Ingevolge Artikel 24 en 24D van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998), 

saamgelees met die OIE-regulasies, 2014, soos gewysig (Staatskennisgewing 324–327), moet 'n 

Bestekopname en 'n OIE vir die ontwikkeling van die Boulders Windplaas onderneem word. Ten einde 

magtiging te verkry, moet omvattende, onafhanklike omgewingstudies ingevolge die OIE-regulasies, 

2014, soos gewysig, onderneem word. 'n Aansoek om Omgewingsmagtiging vir die Boulders Windplaas 

sal by die DO ingedien word. 

'n OIE is 'n doeltreffende beplannings- en besluitnemingswerktuig. Dit bring mee dat die 

omgewingsverwante gevolge wat voortspruit uit die oprigting en bedryf van 'n tegniese aanleg, 

geïdentifiseer en na behore bestuur word. Dit stel die ontwikkelaar in staat om vooraf gewaarsku te wees 

teen potensiële omgewingsvraagstukke en bied die geleentheid om die vraagstuk(ke) waaroor verslag 

gedoen is in die OIE-verslag, asook uit dialoog met geaffekteerde partye, op te los. 

Vredenburg Windfarm (Edms.) Bpk. het Savannah Environmental aangestel as die onafhanklike 

omgewingskonsultant ten einde 'n Bestekopname en 'n Omgewingsimpakevaluering te onderneem om 

alle gepaardgaande potensiële omgewingsimpakte betreffende die Boulders Windplaas te identifiseer 

en te evalueer, en om gepaste versagtingsmaatreëls in 'n Omgewingsbestuursprogram (OBPr) aan te 

beveel. As deel van hierdie omgewingstudies sal B&GP's aktief betrokke raak deur die openbare 

betrokkenheidsproses wat deur Savannah Environmental onderneem word.

'n Aantal potensiële omgewingsimpakte wat met die Boulders Windplaas gepaard gaan, is geïdentifiseer 

en sal deur spesialisstudies geëvalueer word, insluitend:

» impakte op ekologie, vleilande, fauna en flora;

» impakte op avifauna (voëllewe);

» impakte op vlermuise;

» impakte op grondsoorte en landboupotensiaal;

» impakte op erfenishulpbronne, insluitend argeologie en paleontologie;

» impakte op die maatskaplike en sosio-ekonomiese omgewing;

OMGEWINGSIMPAKEVALUERINGSPROSES

WAT IS DIE POTENSIËLE OMGEWINGSIMPAKTE WAT MET DIE 

BOULDERS WINDPLAAS GEPAARD GAAN?



» impakte voortspruitend uit geraas; en

» impakte op die gebied se visuele gehalte. 

Die onafhanklike spesialisstudies sal in twee fases onderneem word:

1. ‘n Bestekopnamestudie, waartydens potensiële vraagstukke wat met die Boulders Windplaas 

gepaard gaan, geïdentifiseer en geëvalueer sal word en daardie vraagstukke wat verdere ondersoek 

verg, deur die OIE-fase uitgelig word. 

2. ‘n Gedetailleerde evaluering en stawing van die potensieel wesenlike impakte wat tydens die 

Bestekopnamefase geïdentifiseer is. Praktiese en uitvoerbare versagtingsmaatreëls sal aanbeveel 

word ten einde die wesenlikheid van die potensiële impakte wat geïdentifiseer is, te verminder. 

Hierdie aanbevelings sal in 'n Omgewingsbestuursprogram (OBPr) vervat word.

Spesialisstudies sal toegelig word deur bestaande inligting, veldwaarnemings en insette wat uit die 

openbare deelnameproses voortspruit. As 'n B&GP word u insette as 'n belangrike deel van hierdie 

proses geag, en ons moedig u aan om betrokke te raak.

Die deel van inligting vorm die grondslag van die openbare betrokkenheidsproses en bied u die 

geleentheid om uit die staanspoor aktief by die OIE betrokke te raak. Kommentaar en insette van B&GP's 

tydens die OIE-proses word aangemoedig ten einde te verseker dat oorweging aan alle potensiële 

impakte binne die omvang van die studie geskenk word. 

Die openbare betrokkenheidsproses poog om te verseker dat:

» inligting wat al die tersaaklike feite met betrekking tot die aansoek bevat, aan B&GP's beskikbaar 

gestel word vir insae;

» deelname deur potensiële B&GP's op so 'n wyse gefasiliteer word dat hulle 'n redelike geleentheid 

gegun word om kommentaar te lewer oor die aansoek; en

» voldoende insaetydperke aan B&GP's gebied word om kommentaar te lewer oor die bevindinge van 

die Bestekopname- en OIE-verslag.

Ingevolge Artikel 24J van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998, en die 

Departement van Omgewingsake se Riglyn vir Openbare Deelname, 2017, as deel van die OIE-proses, 

het 'n B&GP die verantwoordelikheid om:

» kommentaar oor die projek binne die gespesifiseerde tydsraamwerke te lewer; 

» skriftelike kommentaar regstreeks by die OEP in te dien; en

» enige regstreekse sake-, finansiële-, persoonlike- of ander belange bekend te maak wat daardie 

B&GP in die goedkeuring of afkeuring van die aansoek kan hê. 

OPENBARE BETROKKENHEIDSPROSES

U VERANTWOORDELIKHEDE AS 'N B&GP
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HOE OM BETROKKE TE RAAK

KOMMENTAAR EN NAVRAE

1. Deur te reageer (telefonies, per faks of per e-pos) op ons uitnodiging vir u betrokkenheid wat in 

plaaslike en streekkoerante geadverteer is.

2. Deur die aangehegte antwoordvorm aan die tersaaklike kontakpersoon terug te besorg.

3. Deur die vergaderings by te woon wat tydens die verloop van die OIE-proses gehou sal word. 

4. Deur die konsultante te kontak met navrae of kommentaar.

5. Deur insae en kommentaar oor die Bestekopname- en OIE-verslag binne die gestipuleerde 30-dae 

insaetydperke te bied.

Indien u uself as 'n B&GP vir die Boulders Windplaas ag, moedig ons u aan om gebruik te maak van die 

geleenthede wat geskep word deur die openbare betrokkenheidsproses om kommentaar te lewer of 

daardie vraagstukke en knelpunte te opper wat u raak en/of waarin u belangstel en waaroor u meer 

inligting wil hê. U insette in hierdie proses vorm 'n belangrike deel van die OIE-proses.

Rig alle kommentaar, navrae of antwoorde aan:

Om projekdokumentasie te besigtig, besoek

www.savannahSA.com

Kopiereg: Savannah Environmental

Gabriele van Savannah Environmental 

Posbus 148, Sunninghill, Johannesburg, 2157

Telefoon: 011 656 3237

Faks: 086 684 0547

E-pos: gabriele@savannahsa.com

Stein 

www.savannahSA.com
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