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LAP Spiraal Arm Inligting Sessies 
Notas vir sessies gehou in Carnarvon Williston en Brandvlei 

16-18 Oktober 2017 
 

 
1. Verwelkoming  
 
Verwelkoming word deur Landbou Aksie Groep (LAG) lede in elke dorp behartig. Anton 
Binneman open met gebed.  
 
2. Proses  
 
Alice Pienaar-Marais verduidelik die doel van die vergadering en bevestig dat die 
vergadering geskeduleer is om inligting te verskaf aan grond eienaars wat geaffekteer 
word deur infrastruktuur van SKA fase 1 in die spirale arms. Die fokus is ook om aan 
geaffekteerde eienaars ŉ aanduiding te gee van die addisionele studies en 
ondersteunende werk wat gedoen moet word ten opsigte van formele goedkeurings en 
lisensies om konstruksie te onderneem. 
 
3. Besprekingspunte 
 
Alice Pienaar-Marais sal die aanbiedinge saam die vergadering notas beskikbaar maak aan 
die LAG.  
 
3.1. Besprekingspunt 1: Alice Pienaar-Marais -  Toegangs Protokol 

 
Die doel van die toegangs protokol is om ŉ riglyn daar te stel vir wanneer SKA personeel 
of SKA kontrakteurs plase moet besoek vir doeleindes vir konstruksie beplanning, 
konsultasie, omgewing studies etc. Die finale protokol sal by die LAG bespreek word en 
gefinaliseer word by volgende vergadering. 
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3.1.1. Kommentaar en vrae en antwoorde op Toegang protokol  
 
Sal Alice die notule teken?  
Alice bevestig dat sy alle kommunikasie aan LAG geteken het.  
 
Grond eienaars voel daar is foute in die AGRI SA en SKA MOU, en hulle verneem dat 
AGRI SA besig is om die MOU te wysig om die foute reg te stel.  
Alice verduidelik die MOU en bevestig dat dit weer versprei sal word. SKA SA is nie bewus 
van enige probleme van AGRI SA se kant af nie.  
 
‘n Voorstel is gemaak dat as grond eienaars probleme het met kontrakteur wil hulle 
hê dat SKA die aangeleentheid moet aanspreek.  Grond word betree en in sommige 
gevalle word daar skade aangerig. Die algemene gevoel is dat SKA verantwoordelik 
moet dra vir enige skade op grond aangerig. Grond eienaars wil nie met 
kontrakteurs skakel hieroor nie en die gevoel is dat SKA verantwoordelik gehou 
moet word vir kontrakteurs op grond.  
 
In terme van die toegangs protokol is Alice Pienaar-Marais die kontak persoon wat 
gekontak kan word indien daar probleme is waar kontrakteurs skade aan die eiendom 
aangerig het. Gesprekke is reeds met die LAG gevoer hoe skadebepalings gedoen moet 
word. Dit was ooreengekom dat die skade bepaling soos per die normale proses van 
skadebepaling deur assessor oorweeg moet word. Uitklaring rakende die aspekte sal in 
gesprekke met die LAG onderneem word. 
 
SKA onderneem wel om seker te maak dat streng voorwaardes in kontrakte van 
kontrakteurs ingesluit sal word rakende skade aan eiendom gedurende konstruksie 
periodes.  
 
Grondeienaars moet ook kennis neem dat waar ooreenkomste met kontrakteurs gesluit 
word soos vir huur van huise etc, SKA SA nie verantwoordelik gehou kan word vir daardie 
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ooreenkomste nie.  Dis ŉ kontrak tussen die twee partye wat die kontrak vir ‘n spesifieke 
diens ooreenkom.  
 
Die toegang protokol moet getoets word en as dit nie werk nie sal daar in samewerking 
met LAG en grondeienaars ŉ alternatief gekry moet word.   
 
Gaan dieselfde Protokol geld vir SKA fase 2?  
Die protokol sal dieselfde bly behalwe as dit nie werk nie.  
 
Grond eienaars versoek tydlyne vir terugvoer van SKA ingesluit moet word. Dit het al 
gebeur dat probleme gerapporteer is en dat daar nie gereageer is nie. Navrae moet binne 
ŉ sekere tyd opgelos word. Die LAG sal hieroor advies verskaf.  
 
Is al die studies nie klaar nie?  
Daar is ŉ verskeidenheid studies wat deur SKA SA gedoen sal word. Studies wat nou 
onderneem moet word kan eers gedoen word nadat detail beplanning van infrastruktuur 
beskikbaar is. Die oorhoofse studies is afgehandel en die goedkeuring van die onderskeie 
verslae soos die Geïntegreerde Omgewings Bestuursplan is ingedien by die departement 
van Omgewingsake vir oorweging en goedkeuring. Die Geïntegreerde Omgewings 
Bestuursplan skryf verder studies en omgewingsbewaring aksies voor wat nagevolg moet 
word deur SKA SA in die medium en lang termyn. 
 
Vir hoe lank is die Ekoloog aangestel?  
Baie plante verdwyn in droogte en kom dan weer terug wanneer dit reën. Die Ekoloog is 
aangestel vir drie jaar.  
 
Daar is ŉ gevoel dat SKA die volgende beïnvloed: WiFI routers en GSM 
SKA  beïnvloed geen diensverskaffing in die area nie. 
 
Is die onderhandelinge wat nou gebeur net vir SKA fase 1?  
Die huidige onderhandelinge is net vir fase 1.  
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Hoeveel fases het SKA? (daar bestaan ‘n dokument wat se dat daar 3 fases is)  
Daar is slegs twee (2) fases.  
 
Die grond eienaars voel dat hulle SKA nie kan vertrou nie en nie sal weet wanneer 
dit gaan stop nie. Daar word nou gesê net twee fases en dat daar net optiese vesel 
gaan wees, daar is nie genoeg vertroue in SKA om rustig hieroor te wees nie. Grond 
eienaars voel dat as hulle nou in stem tot servitute kan SKA doen net wat hulle wil. 
Die vraag oor die wydte van die spiraal arms in die AGA Draft word weer gevra. Die 
AGA draft dui aan dat dit ‘n totaal van 22km is met ŉ Korridor van 5 km.  
 
Die regulasies word eersdaags gepubliseer deur die minister dan sal daar meer 
duidelikheid wees. SKA bestuur nie die proses nie.  
 
3.2. Besprekingspunt 2: Beplanning Status : Infrastruktuur in die spirale  -  Alice 

Pienaar-Marais 
 
Die voorlegging fokus op die inligtings wat reeds versprei was in Desember 2016 rakende 
die beplanning and dui op veranderings van die beplanning tussen Desember 2016 en 
Oktober 2017. Die hoofpunte van verander word aangedui in voorlegging. 

 
3.2.1. Kommentaar en vrae en antwoorde op terugvoer  
 
Status: SKA SA Grondaankope Program  - Alle aankope vir die grond kern is voltooi. Die 
uitstaande grondbehoefte vir konstruksie is slegs vir servituut ooreenkomste in die 
spiraal arms. 
 
Eienaars versoek dat Telalo met hulle moet kom praat oor die paaie.  
Detail van die beplande paaie sal weer met individuele eienaars opgeneem word wanneer 
gesprekke rakende die servituut geskeduleer word. 
 
Sonkrag plase(PV Plants) se grond behoefte is  1 hektaar.  
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Hoe groot is die korridor waarlangs die spiraal arms loop? 22 km? 5 km? Daar is 
gepubliseerde dokumente wat aandui dat daar ŉ 22 km korridor is. Die korridor is 
gebaseer op die  AGA regulasies wat nog deur die minister geproklameer moet 
word. Die 5 km Korridor is die spasie waar binne die teleskope geskuif kan word.  
 
Hierdie inligting vorm deel van die AGA regulasies wat nog nie gefinaliseer of gepubliseer 
is nie. 
 
Die vraag word gevra of toegemaakte en gederegistreerde paaie weer geopen sal 
word. 
Die paaie wat deur SKA gebruik en opgegradeer sal word is huidig op die departement se 
rekords as gebruikte paaie. Roetes sal onderhandel word met eienaars.  
 
Die paaie wat langs die optiese vesel kabel loop sal ŉ kombinasie wees van bestaande 
paaie en nuwe paaie.  
 
3.3. Besprekingspunt 3: Proses wat gevolg gaan word met die vestiging van Servitute: 

Bert Griesel 
 
Bert Griesel dui aan dat dieselfde proses wat gevolg is met die aankope proses in die kern 
ook gevolg gaan word met die servituut proses. Daar is steeds ŉ vereiste dat waardasies 
onderneem moet word deur ŉ professionele valueerder om die finansiële kompensasie 
soos per die voorskrifte van die bestuurswet op openbare finansies aangedui word. 
 
3.3.1. Kommentaar en vrae op die voorlegging  
 
Servitude Watch voel dat SKA moet grond eienaars ondersteun deur fondse 
beskikbaar te stel om grondeienaars te ondersteun om hulp in te win met die 
onderhandelings proses. Eskom maak R30 000 beskikbaar. Die gevoel is dat ander 
servitute bring iets positief waar SKA niks positief bring nie.   
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SKA se onderhandelingspan was suksesvol om oplossings gedurende die aankoop 
onderhandelings proses. Sodra detail van die servitute beskikbaar is sal met individuele 
eienaars geskakel word en dit staan elke eienaar vry om ondersteuning te kry teen eie 
koste.   
 
3.4. Besprekingspunt 4: Valuasies ten opsigte van Servitute met die oog op 

kompensasie vir die vestiging van regte: Saul Du Toit  
 
Saul du Toit is die onafhanklike professionele valueerder wat aangestel is deur SKA SA om 
die valuasies soos vereis te onderneem.  Hy dui aan in sy voorlegging die proses soos 
voorgeskryf in die wetgewing sowel as sy metodologie oor hoe die valuasies onderneem 
sal word. 
 
3.4.1. Kommentaar en vrae op die voorlegging  
 
Eienaars voel dat ongerief van SKA op hulle grond moet ingereken word in die 
onderhandeling proses. SKA word versoek om emosionele waarde aan grond te 
meet.  
 
Die mark en die mark se reaksie sal gebruik word in die waarderings proses.  
 
Kan onafhanklike waardeerders ingebring word? Kan SKA SA betaal vir 
onafhanklike waardeerders.  
Saul du Toit  is onafhanklik en word deur sy professie voorgeskryf om eties en onafhanklik 
op te tree. Dit staan elke eienaar vry om alternatiewe advies te bekom op eie koste. 
 
 
Gaan die AGA wetgewing in ag geneem word by waardasies vir servitute?  
Die impak bepaling vir die servitute is gebaseer op die infrastruktuur wat op die 
eiendomme geplaas gaan word. Die proses van impak en kompensasie in terme van die 
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AGA wet sal voorgeskryf word in die AGA Regulasies wat ‘n alternatiewe proses van 
kompensasie is.  
 
Watter kostes dek die SKA in die registrasie van servitute? 
All kostes wat verbonde is aan die registrasie van die servituut insluitende BTW, die 
notariële kostes, die landmeter koste vir diagramme sowel as korrespondent kostes is vir 
die rekening van SKA SA.  
 
Is dit moontlik dat twee identiese stukke grond langs mekaar se waardasies kan 
verskil?  
Die waarde word deur verskillende aspekte beïnvloed en kan dus verskil. 
 
Hoe affekteer ŉ servituut my grond se prys? 
Die impak van die servituut op die grond word verteenwoordig in die kompensasie wat 
betaal word aan die eienaar op ŉ gegewe tyd. 
 
Hoe gaan beperkinge op telekommunikasie bereken word? En Hoe word impakte 
waaroor daar nie sekerheid is nie bereken?  
 
Hierdie aspekte sal aangespeek word in die regulasies wat nog gepubliseer moet word. Dit 
maak nie deel uit van die proses vir die vestiging van servitute nie. 
 
Hoe bepaal SKA dra krag?  
Tans word die departement landbou in Calvinia se waardes  gebruik omdat hulle meeste 
van die grond ken. 
 
 
 
3.5. Besprekingspunt 5: Radio Frekwensie Steuring Toetse Op Spiraal Eiendomme-

Carel van der Merwe 
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Bespreking fokus op wat is “RFI” en hoekom dit impak maak op die werk van die SKA. 
Terugvoer is ook oorhoofs gegee oor die voorlopige uitkomste van die RFI toetse wat 
onderneem is op spiraal eiendomme in die Brandvlei spiraal om ‘n aanduiding te gee hoe 
die proses sal werk en watter inligting verkry word uit die toets proses. 
 
3.5.1. Kommentaar en vrae op die voorlegging  
 
Kan ‘n homeltuig “drone” gevlieg word? 
‘n Homeltuig “Drones” mag gevlieg word. Indien die “drone: uitsaai moet toetse gedoen 
word om impak te bepaal maar dit sal van geval tot geval verskil.  SKA SA beoog  ŉ projek 
wat kyk na die ontwikkeling van ‘n drone wat beperkte RFI impak het en gebruik kan word 
in die area.  
 
Mag Elektriese heinings gespan word, en wat word van bestaande heinings?  
SKA het ŉ span wat toegewy is aan navorsing projekte om RFI te minimaliseer en ook om 
alternatiewe te ontwikkel. Die elektriese heinings moet as projek aan hulle toegeken word. 
Die RFI span moet verder eers toets of die plase met elektriese heinings wel ŉ risiko is.  
Hierdie is weer ‘n geval tot geval basis. 
 
3.6. Besprekingspunt 6 – Voorlegging oor navorsing wat gedoen word oor jakkalse en 

ander soogdier in die SKA omgewing - Justin O’Riain  
 
Dr O’Riain so voorligting fokus op die navorsingswerk wat die “Institute for Communities 
and Wildlife in Africa” doen in die omgewing. Hy dui aan dat hulle saam met spesialiste in 
die omgewing werk soos Niel Viljoen om die impak en gedrag van skade veroorsakende 
diere te bepaal.  
 
 
Hy gee agtergrond oor die projekte wat onderneem is in Mpumalanga en Laingsburg. Hy 
bevestig dat die fokus van die navorsing is om inligting aan gemeenskappe beskikbaar te 
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stel om hulle in staat te stel om sinvolle besluite te neem wat wetenskaplike ondersteuning 
basis het. 
 
Die navorsing wat huidiglik onderneem word op die SKA grond is uniek. Daar was nog 
nooit geleentheid waar voor en na studies gedoen kon word om te sien wat die impak van 
verwydering van vee in ŉ spesifieke area sal hê op die beskikbaarheid en gedrag van diere 
nie. Die navorsing is ŉ 3 jaar projek om die verskeie impakte te bepaal. 
 
Dr O’Riane bedank die grondeienaars vir hulle bereidwilligheid om kontrole plase wat 
verder van die SKA gronde geleë is beskikbaar te stel om die navorsing verder te 
ondersteun. 
 
Hy onderneem om terugvoer te gee sodra inligting beskikbaar word teen ongeveer 
Oktober 2018. 
 
 
 
 
Notas gekonsolideer deur A Pienaar-Marais 
Gekonsolideerde Voorlegginspak “Consolidated presentation SKA SA LAP Info Session 16_18 Oct ‘17” 
is ‘n aanhangsel tot die notas 
 


