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Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie werkstuk vervat, my
eie oorspronklike werk is en dat ek dit nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by
enige universiteit ter verkryging van 'n graad voorgelê het nie.
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OPSOMMING

Die doel van die studie is om 'n raamwerk vas te stel vir geïntegreerde en volhoubare

ontwikkeling in die Kaap Agulhas gebied. Die navorser het gefokus op die beleidskonteks

en die geleenthede en beperkinge vir ontwikkeling in die studiegebied. Die relevante

beleidsdokumente rakende ontwikkelingsaktiwiteite in die studiegebied, is ontleed. Hierdie

beleide bevat sleutelkonsepte vir ontwikkeling. Dit sluit konsepte in soos volhoubare

ontwikkeling, gelykheid, publieke deelname, Regering van Samewerking en geïntegreerde

kusbestuur. Hierdie konsepte moet nagestreef word en die beleide skryf prosesse en

prosedures voor in die verband.

Kusbestuur en kontrole is eerstens nodig omdat kusgebiede multi-dimensioneel is en

kwesbaar is vir ontwikkelingsaktiwiteite. Tweedens salongelykhede in die samelewing as

gevolg van Apartheid nie vanself uitgewis word nie. Wetgewing moet aktiewe stappe

voorskryf om gelykheid te bevorder. Laastens is kusbestuur en kontrole nodig om

samewerking tussen die verskillende rolspelers in ontwikkeling aan te moedig en af te

dwing indien nodig.

Die hoof rolspelers vir die studiegebied is die Regering van Samewerking, privaatsektor en

die plaaslike gemeenskap. Die Overberg Distriksmunisipaliteit en die Kaap Agulhas

Munisipaliteit is veral belangrik. Munisipaliteite is geïdentifiseer as fasiliteerders vir

ontwikkeling op plaaslike vlak. Hulle moet die verskillende rolspelers vir ontwikkeling

bymekaar bring om samewerking en integrasie van ontwikkelingsaksies te bevorder.

Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning (GOP) word deur wetgewing voorgeskryf om

samewerking en integrasie tussen rolspelers te bevorder. Dit is 'n strategiese

beplanningsproses met integrasie wat die kern van die proses vorm. In die GOP proses vir

Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n aantal meganismes vir publieke deelname vasgestel.
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Geleenthede en beperkinge vir ontwikkeling in die studiegebied bepaalook in 'n groot

mate watter ontwikkelingsaktiwiteite moontlik sal wees en watter nie. Die unieke

plantegroei hou geleenthede in vir toerisme, maar beperk ook ontwikkeling deurdat

ditbewaar moet word. Die Veldblomindustrie bied ekonomiese geleenthede. Mariene

hulpbronne bied ook geleenthede byvoorbeeld visindustrie en perlemoenboerdery.

Toerisme is egter die industrie wat die grootste ontwikkelingspotensiaal inhou vir die

studiegebied. Dit kan dien as katalisator vir die ontwikkeling van die gebied as geheel. Die

sosio-ekonomiese realiteite van gemeenskappe in die gebied en die gebrekkige fisiese

infrastruktuur is die hoofbeperkende faktore vir ontwikkeling.

Die gevallestudie fokus op StruisbaaiIL'Agulhas se ontwikkelingsprioriteite uit die GOP,

asook die Agulhas CoastCare Projek. Dit is 'n voorbeeld van die projekte in die

studiegebied met die doelom die bogenoemde ontwikkelingsprioriteite te realiseer.
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SUMMARY

The purpose of this study is to determine a framework for integrated and sustainable

development in the Cape Agulhas area. The researcher focussed on the policy context and

the opportunities and constraints for development in the study area. The relevant policy

documents concerning development activities in the study area, were analysed. These

policies contain key concepts for development. This includes concepts such as sustainable

development, equity, public participation, Co-operative Governance and integrated coastal

management. Development must aim to realise these concepts and the policies prescribe

processes and procedures accordingly.

Firstly, coastal management and control is necessary because coastal areas are multi-

dimensional and vulnerable to development activities. Secondly, the inequalities in society

as a result of Apartheid must be demolished. Legislation must prescribe active measures to

promote equality. Lastly, coastal management and control is necessary to promote co-

operation between the different participants for development and to enforce it, if necessary.

The main participants for the study areas are Co-operative Governance, the private sector

and the local community. The Overberg Distriiet Municipality and the Cape Agulhas

Municipality are of utmost importance. Municipalities have been identified as the

facilitators for development at local level. They must bring together the different

participants for development to co-operative and integrate development actions.

Legislation prescribes Integrated Development Planning (IDP) to promote co-operation

and integration between participants. It is a strategic planning process and integration is

the essence of the process. The IDP process for Cape Agulhas Municipality contains a

number of mechanisms for public participation.
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Opportunities and constrains for development in study area also determine which

development activities will be possible or not possible. The unique vegetation presents

opportunities for tourism but constrains development because it must be conserved as well.

The wildflower industry also offers economic opportunities. Marine resources present

opportunities for example fishing and abalone farming. Tourism however is the industry

with the greatest development potential for the study area. It can serve as catalyst for the

development of the region as a whole. The socio-economic reality of communities in the

area and the insufficient physical infrastructure are the main constraining factors for

development.

The case study focuses on the development priorities for Struisbay/L' Agulhas according to

the IDP and the Agulhas CoastCare Project. It is an example of the projects in the study

area with the aim to realise the development priorities mentioned above.

(v)
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HOOFSTUKI

1.1 PROBLEEMSTELLING

Kusgebiede is kwesbaar en onderhewig aan geweldige druk as gevolg van menslike

aktiwiteite. Die kus word ekonomies al meer belangrik. Dit is veral toerisme en

gepaardgaande aktiwteite wat vinnig besig is om toe te neem. Dit word al meer

belangrik om menslike aktiwiteite langs en in die see te kontroleer en te bestuur.

Die verskillende groepe mense wat belange het in kusgebiede is divers en hul

behoeftes en prioriteite ook. Kusontwikkeling en bestuur moet sodanig wees dat dit

vir alle belangegroepe aanvaarbaar sal wees. Om hierdie mense bymekaar te bring om

vrywilliglik deel te neem aan samesprekings en onderhandelinge, is 'n groot

uitdaging. Apartheidsbeleid het sekere groepe uitgesluit sodat hulle nie voordeel kon

getrek het uit geleenthede wat die kus bied nie. Hierdie onreg sal reggestel moet word.

Die kusgebiede van Suid-Afrika is divers en multi-dimensioneel. Dit bevat

ekonomiese, politieke, sosiale en fisiese dimensies wat verskil van plek tot plek.

Kusontwikkeling en bestuur word dikwels sektoraal aangepak. Dit lei tot swak

koordinasie, duplikasie en teenstrydighede.

Gebrekkige infrastruktuur verminder die die ekonomiese potensiaal van kusgebiede.

Veral die padinfrastruktuur tussen die dorpe in die Kaap Agulhas gebied, want dit

verminder toegangklikheid. Die publiek het 'n reg tot toegang tot die kus en projekte

sal geloods moet word om die nodige opgradering te doen.

Die gaping tussen beplanning en implementering lS dikwels groot sodat

regeringsbeleide moeilik omgesit word in aksie.

1
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1.2 IDPOTESE

Verantwoordelike en volhoubare kusontwikkeling kan slegs verkry word indien die

gebruikers en belangegroepe betrek word en aktief saamwerk om 'n gekoordineerde

plan van aksie te formuleer. Die fisiese, ekonomiese, politiese en sosiale konteks van

kusgebiede in Suid-Afrika is divers en planne en aksies het 'n plaaslike vertrekpunt

nodig.

Plaaslike projekte met volwaardige gemeenskapsdeelname wat binne 'n nasionale

beleidsraamwerk vir kusontwikkeling geskied, kan die gaping tussen planne en aksies

oorbrug.

1.3 NAVORSINGSMETODIEK

Die navorser het 'n literatuurstudie gedoen oor die belangrikste regeringsbeleide,

rolspelers en die plaaslike ontwikkelingsplan rakende ontwikkeling in die Kaap

Agulhas kusgebied. Die kern van die beleidsdokumente is onttrek word en dit het die

beleidsraamwerk gevorm vir die verslag. Onderhoude is gevoer met sommige van die

rolspelers.

Dit is opgevolg deur 'n analitiese studie oor die geleenthede en beperkinge Vir

ontwikkeling in die studiegebied.

Die navorser het 'n gevallestudie gedoen oor die behoeftes en prioriteite langs die

Kaap Agulhas kusgebied. Een van die projekte in hierdie gebied is bespreek. Laastens

het die navorser die inhoud van die verslag gebruik om 'n gevolgtrekking te maak met

voorstelle.

2
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1.4 WOORDOMSKRYWING

(i) Volhoubare kusontwikkeling

Volhoubare kusontwikkeling IS afgelei van die bekende term "volhoubare

ontwikkeling" .

Volhoubaarheid is op die toekoms gerig. Dit impliseer dat aktiwiteite van so 'n aard

moet wees dat dit oor 'n lang termyn volgehou kan word. Hulpbronne is nodig om

aktiwiteite te kan verrig, hetsy fisies, finansieël of menslik. Die klem van

volhoubaarheid is om aktiwiteite te bestuur wat hulpbronne op so 'n wyse aanwend

dat dit vir toekomstige geslagte ook tot beskikking is.

Ontwikkelingbeteken letterlik die vooruitgang ofverloop van 'n projek (Mosse, et.al.,

1998:4). Hierdie beskrywing is baie tegnies en objektief Ontwikkeling beïnvloed

mense en daarom is 'n post-moderne definisie miskien meer gepas. Fox en Meyer

(1995:36) definieer "ontwikkeling" as die proses waardeur mense se lewenskwaliteit

verbeter word. Drie belangrike aspekte van ontwikkeling is: lig mense se

lewensvlakke; bevorder mense se gevoel van selfwaarde; en vryheid om te kies deur

mense meer keuses te bied.

Volhoubare ontwikkeling is 'n proses om volhoubare verbeterings teweeg te bring in

mense se lewenskwaliteit (Korten, 1990:67). Dit gaan oor die bevrediging van mense

se behoeftes sonder om toekomstige geslagte van dieselfde geleenthede te ontneem.

VoIhoubare ontwikkeling is dus die strewe na menslike ontwikkeling met die behoud

van die ekologie (Glavovic, 2000:16).

Volhoubare kusontwikkeling is volhoubare ontwikkeling wat fokus op die behoud en

volhoubare benutting van kushulpbronne. Glavovic (2000:16) definieer dit as die

proses waardeur huidige en toekomstige kusverbruikers hul potensiaal verwesenlik

deur in hul basiese behoeftes te voorsien en hul lewenskwaliteit te verbeter, met die

behoud van diverse, gesonde en produktiewe kustelike ekosisteme.

3
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(ii) Geïntegreerde kusbestuur

Geïntegreerde kusbestuur is die integrasie van bestuursaktiwiteite oor die kus.

Kusgebiede bestaan uit verskeie dimensies wat interafhangklik is van mekaar en

daarom is dit nodig om kusgebiede en aktiwiteite as 'n holistiese eenheid te bestuur.

Volgens Glavovic (2000:16) bestaan die kus uit 'n sisteem met interverwante

menslike en natuurlike komponente. Die doel van geïntegreerde kusbestuur is om

fragmentasie, as gevolg van sektorale beplanning en besluitneming, uit te skakel. Dit

is 'n voortdurende proses waar alle belangegroepe deurgaans betrokke moet wees, van

beplanning regdeur tot by implementering.

(iii) Geintegreerde ontwikkelingsplan (GOP)

Die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (32/2000) vereis dat alle

munisipaliteite 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan moet opstel, insluitend

distrikmunisipaliteite. Dit moet 'n "inklusiewe en strategiese plan" (Artikel 25(1»

wees en vorm die hoof beplanningsinstrument van die munisipaliteit. Alle

beplannings-, bestuurs- en ontwikkelingsaangeleenthede moet volgens hierdie plan

geskied.

Artikel 26 beskryf die kernkomponente wat 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan moet

bevat, nl:

1. Die munisipale raad se VISIe VIr die langtermynontwikkeling van die

munisipaliteit,

2. 'n evaluering van die bestaande vlak van ontwikkeling in die munisipaliteit, wat

identifisering van gemeenskappe wat nie toegang tot basiese munisipale dienste

het nie, insluit,

3. die raad se ontwikkelingsprioriteite en -oogmerke VIr sy verkose termyn,

insluitende sy plaaslike ekonomiese ontwikkelingsoogmerke en sy interne

transformasiebehoeftes,

4
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4. die raad se ontwikkelingstrategieë wat in lyn gebring moet word met ernge

nasionale of provinsiale sektorale planne en beplanningsvereistes wat ingevolge

wetgewing bindend is op die munisipaliteit,

5. 'n ruimtelike ontwikkelingsraamwerk wat voorsiening van basiese riglyne vir 'n

grondgebruikbestuurstelsel vir die munisipaliteit moet insluit,

6. die raad se bedryfs strategieë,

7. toepaslike rampbestuur planne,

8. 'n finansiële plan, wat 'n begrotingsvooruitskatting vir ten minste die volgende

drie jaar moet insluit, en

9. die sleutelptestasie aanwysers en prestasie doelwitte wat ingevolge artikel 41

bepaal is.

(iv) Geïntegreerde ontwikkelingsraamwerk (GOR)

Geïntegreerde ontwikkelingsraamwerke word volgens die Wes-Kaapse Wet op

Beplanning en Ontwikkeling (7/1999) vereis en moet minstens elke vyf jaar hersien

word. Die provinsiale minister moet 'n raamwerk opstel vir die Provinsie. Die

metropolitaanse raad en distriksrade moet elkeen 'n raamwerk opstel vir hul

regsgebiede en plaaslike owerhede moet ook elkeen 'n raamwerk opstel vir hul

onderskeie regsgebiede. Twee of meer plaaslike owerhede kan in samewerking met

mekaar 'n gesamentlike ontwikkelingsraamwerk opstel vir hul gesamentlike

regsgebied (Artikel 4). Die nuwe afbakening van munispaliteite in groter

gekonsolideerde owerhede , maak egter hierdie klousule oortollig.

ArtikeI2(15) beskryf dit as 'n ontwikkelingsraamwerk wat handel met die integrering

van verskillende strategieë en sektorale planne in verband met ontwikkeling. Hierdie

sektorale planne sluit in ekonomiese, ruimtelike, infrastrukturele, sosiale, behuisings-,

institusionele, vervoer-, fiskale, grondhervormings-, water-, en omgewingsplanne in.

Die doel van 'n geïntegreerde ontwikkelingsraamwerk is dus om die bogenoemde

dimensies of sektore met mekaar te integreer om ontwikkeling as 'n holistiese eenheid

te bestuur. Dit bevat 'n implementeringsplan met aksieplanne, programme en

begrotings om uitvoering te gee aan die ontwikkelingstrategieë van die raamwerk

5
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(Artikel 2(25)). Geïntegreerde ontwikkelingsplanne volgens die destydse

Oorgangswet op Plaaslike Regering (209/1993) en die Munisipale Stelselswet

(32/2000) word omvat deur 'n geïntegreerde ontwikkelingsraamwerk.

1.5 INLEIDING

In 'n era wat gekenmerk word deur geweldige groei in die toerisme industrie

wereldwyd, is die Suid-Afrikaanse kuslyn potensieel een van die land se heel grootste

hulpbronne. Dit kan grootliks bydra tot ekonomiese groei op nasionale vlak, maar kan

veral as katalisator dien vir die ontwikkeling van plaaslike kusgebiede. Kaap Agulhas

is 'n voorbeeld van so 'n kusgebied.

Kaap Agulhas is aan die Suidpunt van Afrika geleë en is al beskryf as die "onontdekte

juweel van die Kaap". Uit hierdie slagspreuk kan afgelei word dat die gebied nog

relatief onontwikkel is, maar groot potensiaal inhou. Groot dele van die natuurlike

omgewing in die gebied het dus behoue gebly. Dit sluit asemrowende natuurskoon in

soos byvoorbeeld endemiese fynbos en 'n 100 kilometer kuslyn wat grootliks

ongeskonde is. Die plaaslike ekonomie moet hierop kapitaliseer ten einde

gemeensakspontwikkeling te bevorder.

Bogenoemde natuurskoon moet behou word, want dit is 'n sleutel attraksies vir

toeriste. Die unieke fynbos en die kusarea is beide baie kwesbaar vir ekologiese

versteuring. Verantwoordelike beplanning en bestuur is noodsaaklik. Enige

ontwikkelingsaksies moet vooraf goed oorweeg word om te bepaal of dit wenslik en

volhoubaar is. Verskeie beleide word deur wetgewing afgedwing om kontrole te hou

oor die ontwikkelingsaksies langs kusgebiede. Die belangrikste beleidsdokumente vir

die studiegebied sal in hierdie werkstuk bespreek word om die wetlike konteks vir

beplanning en ontwikkeling te bepaal. Uit hierdie beleidsraamwerk kan 'n mens aflei

wat die doel van kusbestuur en kontrole is en die hoof rolspelers word geïdentifiseer.

Ontwikkelingaktiwiteite sal nie suksesvol wees indien die bogenoemde rolspelers nie

bymekaar kom, saamwerk en hul pogings integreer nie. Hierdie deelname van
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rolspelers moet reeds begin by die beplanning van ontwikkelingsaktiwiteite en moet

deurgaans behou word. Geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning word deur wetgewing

voorgeskryf as die instrument wat munisipaliteite moet gebruik om bogenoemde

samewerking en integrasie te verseker

Beleidsdokumente bepaal watter ontwikkelingsaktiwiteite toelaatbaar en aanvaarbaar

is. Dit alleen bepaal nie die grense vir ontwikkeling nie. Die ontwikkelingsomgewing

hou ook geleenthede en beperkinge in vir ontwikkeling. Hierdie beperkinge en

geleenthede bepaal watter ontwikkelingsaktiwiteite moonlik is.
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2. DIE STUDIEGEBIED

2.1 Ligging en omvang

Die Kaap Agulhas gebied is 'n substreek van die Overberg distrik in die Wes-

Kaapprovinsie. Dit vorm die suidpunt van Afrika. Bredasdorp is die hoofdorp van die

gebied en is ongeveer 200 km vanaf die Kaapse metropool. Dit kan maklik bereik

word vanaf die N2 nasonale pad met afritte by Caledon, Stormsvlei, en Swellendam.

Dit is ook met gruispaaie verbind met die kusroete wat tot by Die Dam strek. Die

ander dorpe in die gebied is almal toegangklik vanaf Bredasdorp.

Die omvang van die studiegebied is vasgestel volgens die afbakenening van die

nuutgevormde Kaap Agulhas Munisipaliteit (KAM) se grense. Die gebied beslaan 'n

area van 2 411 vierkante kilometer en het 'n totale bevolking van 22 107 (Kaap

Agulhas Munisipliteit, 2001(a):9,10). Dit stel die navorser instaat om binne 'n

administratiewe eenheid te werk. Die volgende dorpe kom in die munisipale gebied

voor: ArnistonlWaenhuiskrans, Struisbaai, L'Agulhas, Napier, Suiderstrand, Elim en

Bredasdorp. Die landelike gebiede tussen die dorpe, insluitend Klipdale en Protem,

vorm ook deel van die Kaap Agulhas Munisipaliteit. Die Munisipale kusgebied strek

vanaf Waenhuiskrans tot Brandfontein. Vanaf Brandfontein strek die munisipale

grens noordwaarts tot by Elim. Van Elim af strek dit noord-oos tot by Napier. Vanaf

Napier strek dit suid-oos, verby Bredasdorp terug tot by die kus by Waenhuiskrans.

Figuur 2.1 toon die studiegebied. Hierdie studie sal hoofsaaklik fokus op die

kusgebied. Skakeling met verkeersroetes is belangrik vir toegangklikheid en daarom

is dit nodig om kennis te neem van die binnelandse gebied. Bredasdorp is veral

belangrik, want dit voorsien belangrike ekonomiese en infrastruktuur skakels as hoof

aktiwiteitsentrum.
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Figuur 2.1 Kaart van Kaap Agulhas Munisipale gebied.
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2.2 Agtergrond en omvang van dome

2.2.1 Napier

Napier vorm die noordelike grens van Kaap Agulhas munisipaliteit. Dit is vernoem na

Sir George Napier. Hy was die goewerneur van die Kaap in 1838 toe die dorp gestig

was (Kaap Agulhas Munisipalieit Webruimte, 4 Desember 2001). Napier is aan die

voet van die Soetmuisberg geleë en die heuwels rondom die dorp word vir koring en

gars boerdery gebruik. Die dorp en omliggende boeregemeenskap vorm gesamentlik

'n munisipale wyk. Boerdery is die hoofvorm van indiensname met 40.5 % van die

arbeidsmag in die bedryf (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 12). Napier het twee

skole wat beide van graad een tot graad twaalf aanbied.

2.2.2 Bredasdorp

Bredasdorp is in 1838 deur Michiel van Breda op die Langefontein plaas gestig. Hy

was die eerste burgermeester van Kaapstad en die dorp is na hom vernoem. Dit is die

administratiewe en ekonomiese sentrum van die Kaap Agulhas gebied (Kaap Agulhas

Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001). Die plaaslike owerhede se hoofkantore

vir beplanning en ontwikkeling, infrastruktuur, ingeneursdienste, behuising en

gesondheid, is hier gesetel. Die Bredasdorp hospitaal is die enigste hospitaal in die

studiegebied, terwyl die ander dorpe slegs dokter spreekkamers het. Bredasdorp het

twee hoërskole en twee laerskole wat Struisbaai, L'Agulhas, Elim en

AmistonlW aenhuiskrans ook moet bedien, aangesien daar geen hoërskole is nie en

min geriewe is vir skoolsporte.

Die meeste van die sportfasiliteite in die distrik is in Bredasdorp gevestig. Die dorp se

sportgronde het twee rugbyvelde, 'n sokkerveld, 'n muurbalbaan en 'n klubhuis. In

die somer word die rubyvelde en sokkerveld as krieketvelde gebruik. Die Bredasdorp

golfbaan grens aan die sportgronde.
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Die handelsbanke se takke, werkswinkels, groothandelaars en die Bredasdorp-

Napierse Koëperasie (BNK) kom alles hier voor. Die teenwoordigheid van die BNK

maak dit die kern van die landboubedryf in die gebied.

2.2.3 Elim

Elim is sowat 20 kilometer suid-wes van Bredasdorp geleë. Dit is 'n ou sending stasie

wat in 1824 gestig was en is vernoem na die bybelse oase in Eksodus 15 vers 27. Die

dorp word gekenmerk deur die rietdak huisies en vyebome langs die strate. 'n Groot

wit kerk in die middel van die dorp, vorm die kern van die dorp. 'n Ou skuur in die

dorp word gebruik om veldblomme te droog en te kleur wat uitgevoer word. Die

inkomste uit hierdie bedryf word aangewend vir die opgradering en ontwikkeling van

die gemeenskapfasiliteite (Kaap Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember

2001).

2.2.4 Arniston/Waenhuiskrans

Arniston en Waenhuiskrans was oorspronklik: twee afsonderlike dorpe as gevolg van

apartheid. Arniston was die kleurling vissersdorp en Waenhuiskrans was die blanke

vakansiedorp. Beide die dorpe het uitgebrei en aanmekaar gegroei na die afskaffing

van apartheid. Die twee hoof ekonomiese aktiwiteite van die dorp is egter steeds

visvang en toerisme.Die 200 wit rietdakhuisies en die sowat 300 vakansiehuise van

ArnistonIW aenhuiskrans is op sandsteenrante bebou wat tot teen die see strek. Die

hoogte van die rante maak dit ideaal vir walviskyk. Onder by die see is daar 'n aantal

veilige swemstrande en unieke rotsvormasies met grotte wat onder die sandsteenrante

in strek. ArnistonlWaenhuiskrans het goeie akkomodasie geriewe. Die Waenhuiskrans

hotel is internasionaal bekend vir sy hoë gehalte akkomodasie en diens. Die Herberg

Oord en Konferensie sentrum is net buite die dorp. Die konferensie fasiliteite sluit 'n

auditorium in wat 180 mense akkomodeer. Die oord het 'n swembad, gimnasium,

twee muurbalbane, sauna, snoekerkamer en 'n kroeg (Kaap Agulhas Munisipaliteit

Webruimte, 4 Desember 2001).
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2.2.5 Struisbaai/L'Agulhas

Struisbaai en L' Agulhas was ook twee afsonderlike dorpe wat aanmekaar gegroei het.

L' Agulhas het sy eie plaaslike owerheid gehad en Struisbaai was deel van die

Bredasdorp Munisipaliteit. Die nuwe plaaslike owerheidstelsel met Kaap Agulhas

Munisipaliteit as die plaaslike owerheid vir die hele gebied, beteken dat die twee

aangrensende dorpe as 'n enkele dorpsgebied bestuur en bespreek kan word.

Struisbaai self bestaan uit twee dele, naamlik Struisbaai Noord en Struisbaai Suid.

Struisbaai Noord is die oorspronklike kleurling vissersdorp wat as "Molshoop"

bekend was. Struisbaai Suid was as 'n blanke vakansiedorp ontwikkel. Die

ontwikkeling van die twee dele is na mekaar gerig vir die integrasie van die dorp. Die

karakter van beide dele het al baie verander sedert die Apartheidsjare. Struisbaai

Noord se padinfrastruktuur en diensfasiliteite is opgegradeer en 'n aantal staat-

gesubsideerde huise is al gebou. Die groei in die plaaslike bevolking van

StruisbaaiIL' Agulhas het gelei tot die uitbreiding van die besigheidsektor en dienste.

Die meeste besighede konsentreer in Struisbaai Suid en dit vorm die besigheidskern

van die StruisbaaiIL' Agulhas gebied.

Die grootste persentasie van die plaaslike bevolking maak 'n bestaan uit visvang of

toerisme. In die Struisbaai hawe lê 'n aantal houtskuite aan anker, terwyl die skibote

daagliks in die see gesit word. Die interaksie van vissermanne en vissmouse maak die

hawe een van die fokuspunte van die dorp.

Groot getalle vakansiegangers besoek StruisbaaiIL' Agulhas in die seisoentyd tussen

Oktober en April. Akkomodasie word voorsien in die vorm van gastehuise,

huisverhurings, karavaanparke en huthuisies. Toerisme is dus ook 'n groot bron van

inkomste.
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2.2.6 Suiderstrand

Suiderstrand is 'n klein nedersetting met net 'n paar huise teen die see. Dit is sowat

vyfkilometer wes van L' Agulhas. Die grond rondom Suiderstrand behoort aan Suid-

Afrikaanse Nasionale Parke(SANP) en ontwikkeling is beperk. Die infrastruktuur is

beperk met geen krag en slegs gruispaaie.

2.3 Natuurlike omgewing

Die gebied word deur die Bredasdorp-Napier bergreeks in twee dele verdeel. Aan die

noorde van die bergreeks lê die Rïïens. Dit is 'n reeks heuwels wat hoofsaaklik vir

landbou aktiwiteite benut word. Graanverbouing en veeboerdery is die hoof tipes

boerdery en word meestal gekombineer. Napier en Bredasdorp bedien hierdie boere

gemeenskappe.

Die gebied suid van die bergreeks staan bekend as die Strandveld. Dit bestaan uit

laagliggende vleilande wat tot die kus strek. Groot dele van die vleilande word vir

veeboerdery benut.

Langs die kus kom hoofsaaklik kalkrante voor. Hierdie kalkgonde bevat unieke

suurgrond fynbos wat endemies is tot die gebied. Sandduine kom egter voor langs die

sandtrand wat van Struibaai af strek tot by Waenhuiskrans. Op die sandduine kom

natuurlike duinbedekking voor. Indringerplante, soos Rooikrans, hou 'n groot

bedreiging in vir die fynbos en natuurlike duinbedekking.

Die Heuningnesrivier kronkel deur die vleilande van die Strandveld en mond uit in

die see tussen Struisbaai en Waenhuiskrans. Dit is 'n klein rivier, maar is steeds

ekologies belangrik. Dit is 'n broeiplek vir visse, ander seediere en voëls.
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2.4 Samevatting

Die studiegebied is aan die Suidpunt van Afrika geleë, ongeveer 200 kilometer van

Kaapstad. Dit is deel van die Overberg streek in die Wes-Kaap. Dit het 'n omvang

ongeveer 2 411 vierkante kilometer met 'n 100 kilometer kuslyn. Die gebied bevat

baie kulturele en natuurlike verskynsels wat uniek is tot die gebied. Verantwoordelike

en voldoende bestuur is nodig vir die volhoubare ontwikkeling van hierdie kusgebied.

Hoofstuk ses bespreek die beleide wat van toepassing is op die gebied en vorm die

beleidsraamwerk vir die werkstuk.
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3. BELEIDSRAAMWERK VIR KUSONTWIKKELING

3.1 Inleiding

Hierdie hoofstuk handeloor die belangrikste beleide wat 'n impak het op kusbestuur

en ontwikkeling. Beleidsdokumente is meganismes vir kontrole en bestuur van

menslike aktiwiteite. Elke beleidsdokument, hetsy 'n wet of 'n witskrif, het bepaalde

doelwitte en doelstellings wat dit nastreef. Riglyne en prosedures word voorgeskryf

sodat hierdie doelwitte en doelstellings bereik kan word. Beleidsdokumente bespreek

ook gewoonlik die instellings wat verantwoordelik is vir die uitvoer van prosedures.

Die beleidsraamwerk bestaan uit beleidsdokumente wat bogenoemde elemente bevat

wat kusbestuur en ontwikkeling direk of indirek beïnvloed. Die belangrikste beleide

sal kortliks bespreek word.

3.2 Die Grondwet (Wet 108 van 1996)

Die Grondwet is die hoogste gesag in die land en alle ander vorme van wetgewing

moet hiervolgens handel. Dit skep 'n raamwerk vir wetgewing oor kusbestuur en

ontwikkeling. Die Handves van Regte lys 'n aantal menseregte wat in ag geneem

moet word by kusbestuur en ontwikkeling. Die samestelling van die regering en die

verhouding tussen die regeringsfere sal bespreek word, want dit vorm die wetgewende

en uitvoerende gesag vir kusbestuur en ontwikkeling. Artikel 24 van die Grondwet

(108/1996) oor die omgewing is baie belangrik vir sensitiewe kusgebiede en salook

vervolgens bespreek word.

Hoofstukke vier, ses en sewe handeloor die nasionale, provinsiale en plaaslike

regeringsfere. Hierdie sfere is onderling atbanklik van mekaar. Volgens artikel 41

vereis die Grondwet 'n regering van samewerking met gedesentraliseerde kenmerke.

Kusbestuur funksies moet na die laagste regeringsvlak, met voldoende kapasiteit,

gedelegeer word. Dit skep dus die raamwerk vir koordinasie en samewerking tussen

die verskillende sfere van regering en hulonderskeie departemente.
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Die nasionale en provinsiale regering kan saam wetgewing aanneem oor die

bevoegdhede gelys in Bylae 4 van die Grondwet. Enkele relevante voorbeelde is

grondbewaring, natuurbewaring, landelike en stedelike ontwikkeling,

streekbeplanning en ontwikkeling, en behuising. Bylae 5 lys die aangeleenthede

waaroor die provinsies eksklusiewe bevoegdhede het, byvoorbeeld provinsiale

beplanning en provinsiale ontspanning en geriewe.

Plaaslike owerhede kan bevoegdhede aanneem oor aangeleenthede wat gelys is in

Deel B van Bylae 4 en Bylae 5. Dit sluit munisipale beplanning, bouregulasies en

plaaslike toerisme in.

Dit is belangrik om kennis te dra van die bevoegdhede van die verskillende

regeringsfere, want dit bepaal wie verantwoordelik is vir die verskillende funksies wat

die regering moet vervul. Koordinasie tussen die regeingsfere is nodig om duplikasie

van funksies te vermy.

Volgens Artikel 24 het elke mens die reg om in 'n omgewing te beweeg wat nie

skadelik is vir sy/haar gesondheid en welsyn nie. Hierdie reg moet volgens die

grondwet beskerm word en maatreëls ingestel word om die ontwikkeling van sulke

omgewings te bevorder en regstellings aan te bring in omgewings waar dit nodig is.

Die artikel verwys ook na reg om die omgewing te beskerm deur wetgewende en

ander maatreëls wat:

1. Besoedeling en ekologiese agteruitgang voorkom,

2. bewaring bevorder, en

3. ekologies volhoubare ontwikkeling en aanwending van natuurlike hulpbronne

verseker.

3.3 Wet op Plaaslike Regering: Munisipale stelsels (Wet 32 van 2000)

Die Munisipale Stelselswet (32/2000) is die nuwe wet op plaaslike regering. Hierdie

wet is baie relevant vir die werkstuk, want dit bevat konsepte soos, regering van

samewerking, geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning, volhoubaarheid en
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gemeenskapsdeelname. Plaaslike owerhede speel 'n belangrike rol in die voorsiening

van dienste en infrastruktuur, fasilitering van ontwikkelingsaksies, koërdinasie en

integrasie, en die bevordering van gemeenskapsdeelname en gelykheid. Die wet

beskryf die bogenoemde verantwoordelikhede van plaaslike owerhede, asook die

prosedures en meganismes om dit na te kom. Die mees toepaslike afdelings van

hierdie wet sal kortliks bespreek word.

Artikel 3 handeloor die beginsel van samewerkende regering, soos beoog in Artikel

41 van die Grondwet (108/1996). Munisipaliteite moet hul uitvoerende en

wetgewende gesag uitvoer binne hierdie sisteem. Provinsiale en nasionale

regeringsfere moet nie munisipaliteite se vermoë of regte vir die uitvoering van

bogenoemde gesag belemmer nie.

Hoofstuk 4 beskryf die rol van munisipaliteite in die bevordering van

gemeenskapsdeelname. Munisipaliteite moet 'n kultuur van gemeenskapsdeelname

vestig deur:

1. Toestande te skep en aan te moedig waar die plaaslike gemeenskap kan deelneem

aan die sake van die munisipaliteit,

2. die gemeenskap se kapasiteit om deel te neem, uit te bou,

3. die kapasiteit van raadslede en personeel om deelname aan te moedig, uit te bou,

en

4. deur sy hulpmiddels en jaarlikse fondse aan te wend om bogenoemde doelwitte te

verwesenlik (Artikel 16, 32/2000).

Artikel 17 handeloor die meganismes, prosesse en prosedures vrr

gemeenskapsdeelname. Dit sal later in die werkstuk (in die afdeling oor

gemeenskapsdeelname) bespreek word.

Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning is die meganisme waardeur plaaslike

owerhede hulontwikkelingspligte, volgens Artikel 153 van die Grondwet (108/1996),

moet nakom. Hoofstuk; 5 van die Plaaslike Regering: Munisipaliteit Stelsels Wet

(32/2000), begin deur te lys waarom geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning nodig is
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en dat dit bestaanbaar moet wees met bestaande owerheidsbeleide vir 'n regering van

samewerking (Artike123 en 24).

Artikel 25 gaan oor die aanneming van geïntegreerde ontwikkelingsplanne. Dit bepaal

dat elke munisipale raad binne 'n voorgeskrewe tydperk 'n geïntegreerde

ontwikkelingsplan moet opstel en aanneem. Die inhoud van 'n geïntegreerde

ontwikkelingsplan is alreeds beskryf in die woordomskrywing. Die plan bly van krag

todat 'n nuwe geïntegreerde ontwikkelingsplan deur die volgende gekose raad

aangeneem word. Dit is 'n enkele, inklusiewe en strategiese plan met die doelom:

1. Planne aaneen te skakel, integreer en koërdineer, en wat voorstelle vir die

ontwikkeling van die munisipaliteit in ag neem,

1. die hulpbronne en kapasiteit van die munisipaliteit III lyn bring met die

implementering van die plan,

2. die beleidsraamwerk en algemene grondslag uit te maak waarop jaarlikse

begrotings gegrond moet word,

3. aan die bepalings van Hoofstuk 5 van hierdie wet te voldoen, en

4. bestaanbaar te wees met nasionale en provinsiale ontwikkelingsplanne en

beplanningsvereistes wat ingevolge wetgewing bindend is op die munisipaliteit

(Artikel 25(1), 32/2000).

Elke distriksmunisipaliteit moet ook binne 'n voorgeskrewe tydperk, in oorleg met die

betrokke plaaslike munisipaliteite, 'n raamwerk vir geïntegreerde

ontwikkelingsbeplanning in die gebied as 'n geheel aanneem (ArtikeI27, 32/2000).

Artikel 28 bepaal dat elke munisipale raad binne 'n voorgeskrewe tydperk na die

aanvang van sy gekose termyn, 'n proses moet aanneem wat skriftelik uiteengesit is

om die beplanning, opstel, aanneem en hersiening van sy geïntegreerde

ontwikkelingsplan te rig. Dit staan algemeen bekend as 'n prosedure plan wat

rolspelers identifiseer en 'n tydraamwerk bevat vir die opstel van die geïntegreerde

ontwikkelingsplan. Die plaaslike gemeenskap moet ingelig en geraadpleeg word

voordat hierdie prosedure plan gevolg kan word.
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'n Munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan IS die

hootbeplanningsinstrument in die munisipaliteit. Dit bind die munisipaliteit in die

uitoefening van sy uitvoerende gesag, behalwe as dit op een of ander manier

onbestaanbaar is met nasionale of provinsiale wetgewing. In so 'n geval bly die

bogenoemde wetgewing van krag (ArtikeI35, 32/2000).

3.4 Strandwet(Wet 21 van 1935)

Die Strandwet is baie verouderd, maar steeds belangrik omdat dit aan die President

eienaarskap gee oor Suid-Afrikaanse kuswaters en kus tot en met die hoogwatermerk

vir gebruik en tot voordeel van die publiek. Dit waarborg dus dat hierdie gebiede

beskikbaar bly vir publieke gebruik. Die Wet maak voorsiening vir spesifieke

gebruike in hierdie gebiede, maar voorsien geen toegangsregte bokant die

hoogwatermerk nie. Die kus is dus daar vir almalom te gebruik, maar dit voorsien nie

vir publieke toegang tot die kus nie. Die een is redelik nutteloos sonder die ander. Die

administratiewe funksies volgens hierdie Wet is hoofsaaklik die verantwoordelikheid

van die provinsies met kusgebiede. (S.A. (Rep), 2000(b): 15).

3.5 Wet op Omgewingsbewaring (Wet 73 van 1989)

Die Wet op Omgewingsbewaring is al vervang en die grootste dele daarvan is reeds

herroep deur die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (107/1998). Seksies van Deel

5 en Deel 6 van die Wet op Omgewingsbewaring is egter nog van krag todat dit

vervang word deur nuwe regulasies wat opgestel word volgens die Nasionale Wet op

Omgewingsbestuur. Dit sluit die seksies in wat handeloor die beheer van aktiwiteite

wat 'n skadelike effek op die omgewing kan hê, en gepaardgaande regulasies oor

Omgewing Impak Analise (S.A. (Rep), 2000(b):16).

3.6 Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998)
\

"Die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur vorm die grondslag vir omgewingsbestuur

in Suid-Afrika" (S.A. (Rep), 2000(b):89). Die Wet stel die Departement van
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Omgewingsake en Toerisme aan as die hoof agent vir omgewingsbestuur. Hoofstukke

1, 2, 3 en 5 is veral van belang vir die raamwerk waarbinne hierdie werkstuk handel.

Hoofstuk 1 begin met 'n aantal nasionale omgewingsbestuursbeginsels. Hoofstuk 2

beskryf die instellings wat volgens hierdie Wet gevorm is om omgewingsbestuur te

koordineer en te bestuur. Hoofstuk 3 handeloor die prosedures vir 'n regering van

samewerking soos deur die Grondwet (108/1996) vereis. Die konsep van

geïntegreerde omgewingsbestuur word in hoofstuk 5 bespreek. Die bogenoemde

afdelings van die Wet sal kortliks bespreek word.

3.6.1 Hoofstuk 1: Beginsels

Die beginsels van Hoofstuk 1 geld regdeur Suid-Afrika en is statutêr. Subartikei

2.1(a) bepaal dat die ekonomiese, maatskaplike en omgewingsregte van alle

landsburgers volgens Hoofstuk 2 van die Grondwet (108/1996) beskerm moet word.

Volgens Subartikei 2.2 moet omgewingsbestuur mense en hul behoeftes eerste stel en

hul fisiese, sielkundige, ontwikkelings-, kulturele en maatskaplike belange dien.

Hierdie beginsel bemagtig die publiek om 'n sê te hê in omgewingsbestuur aksies,

want hul belange moet gedien word. Beide hierdie beginsels is belangrik vir publieke

deelname en dus die oogmerke van hierdie werkstuk.

Subartikel 2.4 gaan oor volhoubare ontwikkeling en die oorweging van alle

tersaaklike faktore. Die biodiversiteit van die omgewing moet bewaar word en die

negatiewe effek van aksies op die omgewing vooraf bepaal en minimaliseer.

Subartikei 2.4(r) is veral relevant, want dit bepaal dat sensitiewe ekosisteme, soos

kusstrande, riviermondings en vleilande, spesiale aandag vereis. Die studiegebied

bevat al drie tipes ekosisteme.

Die kostes vir die regstelling van beskadigde omgewings moet gedek word deur

diegene wat verantwoordelik was vir die benadeling van die omgewing.

Regverdige toegang tot omgewingshulpbronne moet verseker word vir groepe

waarteen daar voorheen gediskrimineer was.
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3.6.2 Hoofstuk 2: Instellings

Twee orgamsasies IS geskep volgens Hoofstuk 2 van die Nasionale Wet op

Omgewingsbestuur. Die eerste een is die Nasionale Omgewingsadviesforum. Dit

bestaan uit 12 tot 15 lede wat deur die Minister van Omgewingsake en Toerisme

aangestel word. Die doel van hierdie forum is om die Minister in te lig oor

belangegroepe se sienings oor die toepassing van hierdie wet en te adviseer oor

omgewingsbestuur aangeleenthede.

Die tweede organisasie is die Komitee vir Omgewingskoordinasie(CEC) wat bestaan

uit staatsamptenare uit verskillende relevante nasionale en provinsiale departemente.

Die doel is om die verskillende departemente bymekaar te bring vir die integrasie en

koërdinasie van owerheidsfunksies wat gekoppel is aan omgewingsbestuur. Dit moet

ook omgewingsimplementeringsplanne en omgewingsbestuursplanne opstel en die

suksesvolle implementering daarvan bevorder.

Die wet maak voorsiening vir die Komitee om instellings te vorm wat fokus op

geïntegreerde kusbestuur. Dit kan 'n Subkomitee vir Kusbestuur vorm volgens Artikel

9(4) vir die koërdinasie van owerheidsfunksies wat spesifiek handeloor kusbestuur.

Die Subkommitee moet met die betrokke departemente saamwerk om te verseker dat

die doelwitte en beginsels van kusbestuur geïntegreer word in hulomgewing

implementerings- en bestuursplanne.

Artikel 9(5) bepaal dat die Komitee 'n aantal werkgroepe kan instel om die

Subkomitees by te staan om hul funksies te verrig. Die Kus Werkgroepe moet bestaan

uit verteenwoordigers van relevante provinsiale departemente en die hoof nie-regering

belangegroepe in kusbestuur. Dit sluit besighede, arbeidsgroepe, gemeenskap

gebaseerde organisasies, nie-regering organisasies, navorsingsorganisasies,

ontspanningsgroepe en verbruikers in provinsiale kusbestuur in. Die doel van hierdie

werkgroepe is om beter interaksie, samewerking, koordinasie en integrasie tussen

sleutel regering en nie-regering rolspelers in die provinsie te verseker.
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Die Werkgroepe rapporteer deur die Subkomitee aan die Komitee VIr

Omgewingskoërdinasie. Dit moet seker maak dat kusbestuursbeginsels ingewerk

word in die omgewingsimplementeringsplanne en omgewingsbestuursplanne van die

Komitee vir Omgewingskoërdinasie. Die finansiering van die Werkgroepe sal

waarskynlik deur donateur befondsing verkry moet word (S.A. (Rep), 2000(b):84,89).

3.6.3 Hoofstuk 3: Regering van Samewerking

Elke nasionale departement wat in Bylae 1 van die Nasionale Wet op

Omgewingsbestuur (107/1998) gelys IS, asook elke provinsie moet 'n

omgewingsimplementeringsplan opstel. Elke nasionale departement gelys in Bylae 2,

asook elke provinsie moet 'n omgewingsbestuursplan opstel. Beide tipe planne moet

ten minste elke vier jaar hersien word. Die twee kan gekonsolideer word om 'n enkele

plan te vorm. Elke omgewingsimplementeringsplan en omgewingbestuursplan moet

bestaande omgewingsimplementeringsplanne en omgewingsbestuursplanne In

berekening neem om konsekwentheid tussen sodanige planne te bereik.

Die doel van hierdie planne is om die beginsels van die Grondwet vir 'n Regering van

Samewerking na te kom waar die onderskeie nasionale departemente, provinsies en

plaaslike owerhede saamwerk. Bogenoemde instellings moet met mekaar koordineer

oor omgewingsbeleidsake, planne, programme, en besluite om 'n volhoubate

omgewing te bevorder. Dit sal duplisering van aktiwiteite en prosedures minimaliseer

en konsekwentheid bevorder.

3.6.4 Hoofstuk 5: Geïntegreerde omgewingsbestuur

Geïntegreerde omgewingsbestuur moet die toepassing van die beginsels van

omgewingsbestuur in Artikel 2 van die wet, bevorder. Dit moet die werklike en

potensiële effekte van aktiwiteite kan bepaal en moontlike opsies kan identifiseer,

voorspel en evalueer. Dit moet voorsiening maak vir voldoende en gepaste

geleentheid vir openbare deelname in sake wat die omgewing kan raak. Aktiwiteite

wat magtiging of toestemming volgens wet vereis, moet eers ondersoek en oorweeg
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word in terme van die potensiële inwerking op die omgewing, sosio-ekonomiese

toestande en die kultuurerfenis, voordat dit geïmplementeer kan word. Dit stem dus

baie ooreen met die omgewingsimpakanalise van die Wet op Omgewingsbewaring

(73/1989).

3.7 Wes-Kaapse Wet op Beplanning en Ontwikkeling ( Wet 7 van 1999 )

Die Wes-Kaapse Wet op Beplanning en Ontwikkeling is deur die Provinsie opgestel

volgens die Wet op Ontwikkelingfasilitering (67/1995). Die wette toon baie

ooreenkomste, maar daar is enkele verskille. Beide hierdie wette beklemtoon die

belangrikheid om die ongeregtighede van die Apartheidsera reg te stel. Dit bepaal dat

'groepe waarteen daar voorheen gediskremineer was, bevoordeel moet word by

grondontwikkeling en bestuur. Die beginsels van die Fasiliteringswet is ook van krag

al het die Wes-Kaap sy eie wet oor beplanning en ontwikkeling. Die algemene

beginsels vorm die konteks waarbinne regulasies, ontwikkelingsdoelwitte en

ontwikkelingsraamwerke opgestel moet word en waarvolgens grondontwikkeling

moet handel. Hoofstukke 1 en 2 van die Wet sal kortliks bespreek word.

3.7.1 Hoofstuk 1: Ontwikkelingsraamwerke

Hoofstuk 1 van die Wet op Beplanning en Ontwikkeling gaan oor

ontwikkelingsraamwerke. Geïntegreerde ontwikkelingsraamwerke bestaan uit

verskillende strategieë en sektorale planne wat verband hou met ontwikkeling. Die

sektorale planne word opgestel volgens die verskillende sektore of dimensies van

ontwikkeling. Hierdie raamwerke is belangrik, want dit bring die verskillende

dimensies en belangegroepe in ontwikkeling bymekaar en fasiliteer dus die integrasie

daarvan. Dit skryf riglyne, strategieë, en voorstelle voor om die beginsels in Bylae 4

van hierdie Wet deur ontwikkelingsbeplanning te bevorder. Elke provinsie en elke

plaaslike owerheid moet so 'n geïntegreerde ontwikkelingsraamwerk opstel en dit

moet minstens elke vyf jaar hersien word. Die relevante ontwikkelingsraamwerke vir

die doel van die werkstuk, sal in opvolgende afdelings bespreek word.
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3.7.2 Hoofstuk 2: Grondontwikkelingsbestuur

Hoofstuk 2 handeloor soneringskemas. Die doel van 'n soneringskema is om

gebruiksregte te bepaal, die beginsels van Bylae 4 te bevorder, en die bepalings van

die betrokke ontwikkelingsraamwerk of sektorale plan ook te bevorder.

Soneringskemas is 'n meganisme om landelike en stedelike grondontwikkeling te

bestuur. Die provinsiale minister kan soneringskemaregulasies maak, goedkeur en

wysig, terwyl 'n plaaslike owerheid soneringskemaverordeninge kan maak, goedkeur

en wysig. Die regulasies en verordeninge, saamgelees met die soneringskaart, bind die

staat.

3.8 Witskrif vir Volhoubare Kusontwikkeling in Suid-Afrika (April 2000)

Die Witskrif vir Volhoubare Kusontwikkeling in Suid-Afrika (April 2000) is 'n

nasionale beleid vir die bestuur en ontwikkeling van kusgebiede in Suid-Afrika.

Anders as vorige raamwerke, volg dit 'n nuwe benadering tot kusontwikkeling.

Kushulpbronne is beberk, maar in plaas daarvan om ontwikkeling te smoor, word

volhoubare ontwikkeling aangemoedig. Die kus moet op 'n geïntegreerde en

gekoordineerde wyse bestuur word. Die publiek moet betrek word by kusbestuur

sodat hulle ook voordeel kan trek uit die volhoubare bestuur van die kus. Op hierdie

wyse sal beter samewerking verkry word en deel die publiek die verantwoordelikheid

om die kus instand te hou. Die Witskrif beklemtoon dat goeie bestuur noodsaaklik is

en lys beginsels waarvolgens hierdie gebiede bestuur behoort te word (S.A. (Rep),

2000(b ):4).

Die Suid-Afrikaanse kuslyn is 'n nasionale bate en moet vir alle burgers beskikbaar

wees om te benut en voordeel te verkry uit die ontwikkeling van hierdie gebiede.

Stappe sal geneem moet word om die publiek se toegang tot kusgebiede te verbeter

(S.A. (Rep), 2000(b):1).

Die kusgebiede is baie waardevol en die inkomste wat uit dit verdien word, maak 'n

groot persentasie uit van die bruto nasionale produk. Die Witskrif is mens-

gesentreerd en moedig ekonomiese ontwikkeling aan wat kusgemeenskappe sal
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bevoordeel. Hulpbronne is beperk en sal dus optimaal benut moet word Vlf

maksimum ekonomiese voordeel met minimum omgewingsverval (S.A. (Rep),

2000(b): 1).

Kusontwikkeling moet vo/houbaar wees. Volhoubare ontwikkeling sal verseker dat

toekomstige geslagte ook 'n gelyke reg sal hê om die kus te benut soos wat ons dit

vandag benut. Volhoubare ontwikkeling moet verseker dat die ekologiese diversiteit

en integriteit van kus ekosisteme behou word (S.A. (Rep), 2000(b):6).

'n Regering van samewerking moet tot stand gebring word om 'n klimaat te skep wat

doeltreffende kusbestuur moontlik maak. Dit vereis noue samewerking tussen die

verskillende rolspelers in kusontwikkeling. Die rolspelers is die drie regeringsfere,

privaatsektor en die plaaslike gemeenskap. Strukture wat aktiewe deelname sal

moontlik maak, moet gevestig word (S.A. (Rep), 2000(b ):2).

Die bogenoemde beginsels dui die rigting aan vir volhoubare kusontwikkeling in

Suid-Afrika. Die Witskrif het uit die algemene beginsels doelwitte en doelstellings

geformuleer om kusontwikkeling in hierdie rigitng te stuur.

3.8.1 Doelwitte en doelstellings

Die Witskrif gee 'n opsomming van die doelstellings en hul doelwitte. Hierdie

doelwitte en doelstellings vorm 'n breë basis waaruit plaaslike ontwikkelingstrategieë

opgestel kan en moet word. In sekere omstandighede is hierdie doelwitte

kontrasterend teenoor mekaar. 'n Voorbeeld is die bevordering van kusontwikkeling

in Doelstelling C2 teenoor die behoud van ekologiese diversiteit in Doelstelling Dl.

Die uitdaging is om 'n gepaste balans tussen die kontrasterende doelwitte te verkry

(S.A. (Rep), 2000(b):34). Die gepaste balans tussen doelwitte kan varieer soos wat

omstandighede en prioriteite kan verskil van plek tot plek.
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3.8.2 Belangrike konsepte vir volhoubare kusontwikkeling

(i) Openbare deelname

Die publiek moet betrek word in die beplanning en bestuur van enige ontwikkeling

wat hulle direk of indirek raak. Prosedures vir openbare deelname moet gevestig

word. Ope, insluitende, deursigtige, fasiliterende en informatiewe openbare

deelname prosesse is nodig (S.A. (Rep), 2000(b):40). Die doel van hierdie prosedures

is om mense te bemagtig sodat hulle invloed het op besluite rondom aangeleenthede

waarin hulle 'n belang het.

Openbare deelname sal die publiek betrek by die ontwikkelingsproses, maar dit

alleen is nie voldoende nie. Samewerking tussen die verskillende rolspelers is

noodsaaklik vir geslaagde kusbestuur. Venootskappe tussen die privaatsektor en die

openbare sektor moet geskep word. Alternatiewe vorme van vennootskappe moet ook

oorweeg word. Dit kan wissel van gesamentlike bestuur tot privaat-openbare

vennootskappe. Gemeenskap gebasseerde projekte en aksies moet aangemoedig word

met die openbare owerhede wat as fasiliteerders optree (S.A. (Rep), 2000(b ):40).

(ii) Verantwoording en aanspreeklikheid

Die kus is 'n belangrike hulpbron en almal wat 'n belang het in kusaktiwiteite moet

deel in die verantwoordelikheid om dit op 'n volhoubare wyse te bestuur. Die Witskrif

(S.A. (Rep), 2000(b):40) bepaal dat mense ingelig moet word oor die gevolge van hul

aksies. Die kostes om kusgebiede te herstel en te rehabiliteer sal deur diegene wat

verantwoordelik was vir die skade, gedek moet word.

Kusbontwikkeling en bestuur behels verskeie aktiwiteite wat deur verskeie rolspelers

uitgevoer moet word. Koordinasie en integrasie van hierdie aktiwiteite is nodig om

verwarring uit te skakeloor die bevoegdhede en verantwoordelikhede van

verskillende partye. Dit behels integrasie tussen die verskillende regeringsfere, die

publiek, nie-regering organisasies ensovoorts.
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(iii) Geïntegreerde kusbestuur

In die verlede was die bestuur van kusgebiede en gepaardgaande aktiwiteite baie

gefragmenteerd tussen regeringsfere en sektore. Doelstelling A3 van die Witskrif

handel hieroor. Dit beklemtoon dat dit belangrik is om die kus as 'n multi-

dimensionele entiteit te bestuur. Integrasie tussen die verskillende dimensies is nodig.

Koordinasie, samewerking, en toewyding tussen rolspelers is noodsaaklik.

Kusbestuur is kompleks, intersektoraal en vloei deur al die owerheidsfere. Integrasie

tussen verskillende owerheidsfere en departemente in die onderskeie owerheidsfere is

nodig. Interdepartementele koordinasie op nasionale en provinsiale vlak is dus nodig.

Verwarring en duplikasie moet uitgeskakel word. Die stigting van gesamentlike

kommitees wat kwessies as 'n geheel hanteer, byvoorbeeld, die Kommitee vir

Omgewingskoordinasie (CEC), kan meer doeltreffende en effektiewe aksies teweeg

bring (S.A. (Rep), 2000(b):43). Dit is 'n kommitee wat volgens die Nasionale Wet op

Omgewingsbestuur (107/1998) tot stand gebring is en is reeds in die betrokke afdeling

bespreek.

Die Subkommitee vir Kusbestuur en die Kus Werkgroepe is ook reeds bespreek, maar

speel 'n belangrike rol in die Witskrif Die Subkommitee moet fokus op die Witskrif

en die implementering daarvan koordineer deur toepaslike nasionale en provinsiale

departemente. Die Kus werkgroepe moet ooreenkomste vir samewerking tussen die

verskillende belangegroepe aan die kus, probeer skep (S.A. (Rep),2000(b):82).

Die Grondwet vereis desentralisasie van pligte en funksies waar plaaslike kapasiteit

voldoende is. Plaaslike owerhede aan kusgebiede het verskeie kusbestuur funksies om

te verrig. Dit vorm ook die skakel tussen die publiek en provinsiale en nasionale

owerhede. Meganismes vir koordinasie met die publiek en ander owerheidsfere moet

dus ook tot stand gebring word.
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(iv) Vennootskappe

Vennootskappe tussen die regering, privaatsektor, en burgerlike samelewing is een

van die meganismes vir koordinasie. Vennootskappe met die publiek maak

voorsiening vir publieke deelname, gedeelde verantwoordelikhede en geïntegreerde

kusbestuur. Op hierdie wyse word belangegroepe betrek en bemagtig om aktief deel

te neem en deel te wees van die kusbestuur proses.

Vennootskappe is dus belangrik vir volhoubare kusontwikkelling. Die publiek moet

bewus gemaak word van die behoefte vir vennootskappe. Verskillende vorme van

vennootskappe moet ook ondersoek word, byvoorbeeld gesamentlike bestuur of

privaat-publieke vennootskappe. Gemeenskappe moet aangemoedig word om self

projekte te loods, terwyl die owerhede net 'n oorsigtelike fasiliterende rol speel (S.A.

(Rep),2000(b):40).

3.9 Samevatting

Die belangrikste konsepte vir kusontwikkeling en bestuur wat uit hierdie beleide

duidelik word, is die volgende:

Regering van samewerking VIr beter koërdinasie van funksies en

verantwoordelikhede

Ongelykhede en ongeregtighede as gevolg van Apartheid moet reggestel word

Elke mens het die reg tot 'n veilige en gesonde omgewing

Die see en die kus behoort aan die publiek en alle mense moet gelyke voordeel

daaruit kan trek

Volhoubare ontwikkeling moet aangemoedig word

Die ekologiese diversiteit van die omgewing moet behou word

Sensitiewe gebiede, soos vleilande, kusgebiede en riviermondings moet

spesiale aandag kry tydens beplanning en ontwikkeling

Die werklike en potensiële impak op die omgewing moet eers ondersoek word

voordat aktiwiteite goedgekeur en uitgevoer kan word
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Integrasie en koërdinasie van die verskillende dimensies by kusontwikkeling

en bestuur is noodsaaklik

Alle belangegroepe moet betrek word by beplanning, bestuur en ontwikkeling

Fasiliteer publieke deelname en bevorder vennootskappe met gedeelde

verantwoordelikhede.
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4. DIE DOEL VAN KUSBESTUUR EN KONTROLE

4.1 Inleiding

Die beginsels, maatreëls en prosedures vir kusbestuur en kontrole is bespreek in die

voorafgaande afdeling. Die instellings wat verantwoordelik is vir die uitvoer van

hierdie funksies is ook bespreek. Waarom is kusbestuur en kontrole dan nodig by

kusontwikkeling? Kusgebiede is kwesbaar, kompleks, multi-dimensioneel, en divers.

Die doel is om kusgebiede te beskerm, die verskillende dimensies te integreer,

gelykheid te bevorder en volhoubare ontwikkeling.

4.2 Die kwesbaarheid van kusgebiede

Kusgebiede vorm die oorgangsone tussen die land en die see. Dit bestaan uit drie

dele:

1. kuswaters wat vanaf die laagwatermerk strek tot waar die land en land gebaseerde

aktiwiteite die see nie meer beïnvloed nie;

2. kuslyn wat 'n smal strook vorm tussen die laagwatermerk en die hoogwatermerk;

en

3. kusgrond wat vanaf die hoogwatermerk strek tot by die punt waar dit nie meer

beïnvloed word deur kuswaters nie (Glavovic, 2000:3).

Kusgebiede verskil van plek tot plek en kan wissel van sand strande tot rotsagtige

kuslyne. Kus ekosisteme verskilook van mekaar en elkeen het belangrike ekologiese

funksies wat dit moet verrig (Glavovic, 2000:3). Hierdie ekosisteme is sensitief en

word maklik versteur deur menslike aktiwiteite wat die normale funksionering

daarvan belemmer. Klein versteurings kan groot nagevolge hê.

Die kusgebied beslaan 'n relatiewe klein area, want dit vorm 'n smal strook rondom

die vasteland. Baie mense besoek en benut hierdie area. Kusgebiede dra dus hoë

konsentrasies menslike aktiwiteite in 'n klein area. Die aktiwiteite en gebruik neem

net toe en dit plaas groot druk op die drakapasiteit van die kus. Voorbeelde hiervan is
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die bou van hawens, storting van riool en afval, en kusoordontwikkelings. Dit hou

negatiewe gevolge in vir die omgewing en die mens. Ekologiese diversiteit gaan

verlore wanneer ekosisteme beskadig word. Beskadiging van die see se produksie

sisteme kan beteken dat die see minder produkte lewer vir menslike gebruik.

Menslike aktiwiteite en gebruik van die kus moet op so 'n wyse beplan en bestuur

word dat die ekologiese diversiteit, produktiwiteit en welsyn van kus ekosisteme

behou word. Dit moet op 'n volhoubare wyse geskied sodat die huidige bevolking en

nageslagte die kus optimaal kan benut.

4.3 Kusgebiede is multi-dimensioneel

Kusgebiede is kompleks. Die kus bevat verskillende dimensies, naamlik ekonomies,

sosiaal, kultureel, polities en fisies. Die verskillende dimensies sal kortliks bespreek

word.

4.3.1 Ekonomiese dimensie

Kusgebiede is 'n groot bron VIr ekonomiese aktiwiteite. Dit kan wissel van

vervoerdienste, visserye, "mari-kultuur", toerisme, eiendomsontwikkeling langs die

kus en nog vele meer. Die redes waarom ekonomiese aktiwiteite langs kusgebiede

vestig, is veelvoudig.

Groot hawens in stede skep geleenthede vir handel en vervoer en gepaardgaande

ekonomiese aktiwiteite konsentreer daar. Kusdorpe naby stede lok mense en

ekonomiese aktiwiteite as gevolg van hul aanloklike en aanskoulike voorkoms. Die

hoof ekonomiese aktiwiteite in die gebiede is gewoonlik eiendomsontwikkeling en

toerisme. Groot dele langs die kus is steeds landelik. Die hoof ekonomiese aktiwiteite

in die landelike gebiede is kommersiële landbou.

Die landelike gebiede langs die kus het groot ekonomiese potensiaal, maar

kommersiële landbou, swak infrastruktuur en onderontwikkeling verhoed dat die

potensiaal verwesenlik word. Statistieke wys dat ongeveer 90 Persent van die
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kusgebied steeds landelik is en dit dra minder as lOpersent by tot die bruto

binnelandse produk. 90 persent van die ekonomiese aktiwiteite langs die kus is in die

stedelike kusgebiede gekonsentreer en dit vorm meer as 30 persent van die bruto

binnelandse produk (Glavovic, 2000:7).

Hierdie statistieke wys dat kusgebiede groot ekonomiese potensiaal het en dat 'n groot

persentasie nog onderbenut word. Daar bestaan dus nog baie potensiaal vir

ekonomiese ontwikkeling in die toekoms. Ekonomiese oorwegings moet egter nie in

isolasie van die ander dimensies van ontwikkeling geskied nie. Hierdie potensiaal kan

slegs verwesenlik word indien die ontwikkeling op 'n volhoubare wyse geskied. Die

ekosisteme wat produkte lewer moet bewaar word en die diversiteit moet behou word,

want dit lok die besoekers.

4.3.2 Ekologiese dimensie

Die ekologiese dimensie van die Suid-Afrikaanse kus is baie divers en oorwegend

kwesbaar en daarom is dit nodig om op plaaslike konteks te fokus. 'n Aantal

plantspesies in die studiegebied is endemies en uniek. Dit sluit in verskeie tipes

fynbos, byvoorbeeld suurgrondfynbos en duinfynbos. Die bewaring daarvan moet

voorkeur geniet en dit hou sekere implikasies in vir ontwikkelingsprojekte.

Die kusgebied is 'n belangrike bron van inkomste, voedsel en ontspanning. Die

behoud van die ekosisteme wat hierdie produkte lewer is noodsaaklik. Oorbenutting

en vernietiging van die ekologiese diversiteit moet vermy word deur maatreëls in te

stel vir verantwoordelike benutting en bewaring. Voorbeelde hiervan is kontrole oor

vangste en die verbod op vierwiel voertuie langs die kus.

Ons kan hieruit aflei dat die ekologiesie dimensie 'n definitiewe impak het op die

ander dimensies van kusontwikkeling, hetsy sosiaal, ekonomies, kultureel of polities.

'n Mens sal deeglik kennis moet neem hierdie dimensie en daarom is omgewing

impakstudies so belangrik. Hierdeur sal die beperkinge en geleenthede wat dit vir

ontwikkeling inhou duideliker word. Dit sal later in die werkstuk bespreek word.
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4.3.3 Sosiale dimensie

Die sosiale dimensie verwys na die menslike dimensie. In die studiegebied kom

mense uit verskillende agtergronde in interaksie met mekaar. Die sosiale dimensie het

veral 'n impak op die ekonomiese en polieteke dimensies. Die lae vlak van

geletterdheid het byvoorbeeld 'n negatiewe effek op die ekonomie, want 'n groot deel

van die bevolking is beperk tot primêre produksie soos visvangs en boerdery. Hierdie

bedrywe is wisselvallig as gevolg van klimaatstoestande. Boonop word die

verwerking nie in die streek self gedoen nie. Dit lei daartoe dat gemeenskappe

verarm.

Die sosiale dimensie is belangrik, want dit gaan oor die mense wat moet baat uit

ontwikkelingsaksies en hul kapasiteit om ontwikkel teweeg te bring.

4.3.4 Kulturele dimensie

Die studiegebied het baie verskillende kultuurgroepe. Dit wissel van die tradisionele

vissergemeenskappe, plaaswerkers, boere, vakansiegangers ensovoorts.

Hierdie groeperings het verskillende behoeftes en prioriteite en dit lei tot

uiteenlopende politieke oorwegings. Dit is moeilik om ontwikkeling teweeg te bring

wat vir al die verskillende groepe aanvaarbaar sal 'wees. Daarom is dit belangrik om

die verskillende groepe te betrek om saam te werk.

4.3.5 Politieke dimensie

Politiek speel 'n groot rol in ontwikkeling. Uit die kuitereie dimensie kan ons aflei dat

verskillende kultuurgroepe verskillende behehoeftes en prioriteite het. Die politiek

gaan oor die toekenning van hulpbronne. Groepe wat ekonomies sterk is, het

gewoonlik meer mag om sulke besluite te beïnvloed tot hul voordeel. Politieke

bemagtiging van gemeenskappe is dus nodig om gelykheid en regverdigheid te

bevorder. Owerheidsbeleide maak juis voorsiening vir gebruike wat gelykheid moet
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bevorder byvoorbeeld gemeenskapsdeelname. Dit is seker die belangrikste dimensie

om kennis te neem, want dit gaan oor magsverhoudings wat 'n invloed op besluite het

wat die ander dimensies direk of indirek raak.

In die verlede was hierdie dimensies as aparte sektore bestuur en beheer met min

skakeling tussen die verskillende dimensies. Die gevolg was gefragmenteerde en

engekoordineerde kusontwikkeling en bestuur. Hierdie dimensies is interverwant en

interafhangklik van mekaar. Dit moet as 'n holistiese eenheid beskou en bestuur word.

Die beleidsraamwerk in hoofstuk drie van die werkstuk bevat beginsels en maatreëls

vir integrasie en koërdinasie tussen die verskillende dimensies.

4.4 Bevorder gelykheid

Die Grondwet (107/1996) vereis dat die ongelykhede wat ontstaan het as gevolg van

Apartheid beleid reggestel moet word om 'n demokratiese en regverdige samelewing

te bevorder. In 'n kapitalistiese samelewing sal hierdie ongelykhede egter nie

vanselfsprekend uitgewis word nie, want geld is politieke mag. Daarom is dit nodig

vir die regering om in tree en maatreëls te tref wat gemeenskappe bevoordeel wat

voorheen uitgesluit was. Dit word gedoen deur wetgewing en beleide wat prosedures

voorskryf om hierdie gemeenskappe te betrek en te bemagtig.

4.5 Samewerking tussen rolspelers

Uit die voorafgaande afdelings kan afgelei word dat daar 'n verskeidenheid groepe is

wat almal belange het in ons kusgebiede en dus die bestuur en ontwikkeling van

hierdie gebiede. Daar bestaan ongelykhede tussen hierdie groepe en hulle het

uiteenlopende behoeftes. Dit is belangrik om al die belangegroepe te identifiseer en te

betrek by die bestuur van kusgebiede, want hulle het almal rolle en

verantwoordelikhede om te vervul. Kusbestuur en ontwikkeling kan slegs volhoubaar

en suksesvol wees indien hierdie rolspelers saamwerk met mekaar.
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Owerheidsbeleide is 'n meganisme om samewerking te bewerkstellig. Dit vereis

sekere prosedures en prosesse wat mense wetlik dwing om saam te werk. Die opstel

van geïntegreerde ontwikkelingsplanne is 'n voorbeeld hiervan. Plaaslike owerhede

moet optree as fasiliteerders vir genoegsame gemeenskapsdeelname en moet

agtergestelde gemeenskappe bemagtig. Die Witskrif op Kusontwikkeling (S.A. (Rep),

2000(b ):3) stel voor dat die verskillende rolspelers vennootskappe met mekaar vorm

om samewerking te bevorder.

4.6 Samevatting

Uit hierdie hoofstuk kan afgelei word dat kusbestuur en kontrole baie belangrik is.

Die kus is 'n plek met 'n hoë konsentrasie van aktiwiteite en interaksie tussen die

mens en 'n sensitiewe omgewing. Die kus hou geweldige ekonomiese potensiaal in en

die ekologiese diversiteit vorm die kern van hierdie potensiaal. Geen beheer sal

sekerlik lei tot die oorbenutting en vernietiging van die ekologie diversiteit.

Die interaksie van mense in en met kusgebiede, maak dit kompleks. Die verskillende

dimensies by kusbestuur en ontwikkeling is interverwant en vorm 'n holistiese

eenheid. Geïntegreerde kusbestuur is dus nodig om fragmentasie en duplikasie van

aktiwiteite te voorkom.

Kusbestuur en kontrole is nodig om die regverdige en gelyke benutting van

kushulpbronne te verseker, want sekere groepe het in die verlede meer bevoordeel as

ander.

Laastens kan owerheidsbeleide samewerking tussen die verskillende rolspelers

fasiliteer en afdwing. Dit kan ook die verantwoordelikhede en aanspreeklikhede van

rolspelers bepaal. Die volgende hoofstuk sal fokus op die rolspelers vir ontwikkeling

en bestuur in die studiegebied.
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5. DIE HOOF ROLSPELERS VIR DIE ONTWIKKELING VAN

DIE KAAP AGLUHAS GEBIED

5.1 Inleiding

Die beleidsraamwerk waarbinne kusontwikkeling moet plaasvind, is reeds bespreek in

hoofstuk drie van hierdie werkstuk. Dit het die algemene rolle en verpligtinge van

verskillende rolspelers in 'n Suid-Afrikaanse konteks bespreek. Daar is veral

gekonsentreer op die drie regeringsfere as rolspelers vir ontwikkeling. Dit is egter

slegs 'n breë raamwerk wat nie uitbrei oor die spesifieke plaaslike konteks van die

Kaap Agulhas gebied nie. Die doel van hierdie afdeling sal wees om plaaslike groepe

en instansies te identifiseer wat 'n rol moet speel in ontwikkeling. Ter inleiding van

die gevallestudie wat later in die werkstuk verskyn, sal die rolspelers in die

gevallestudie telkens as voorbeelde bespreek word. Die verskillende rolle van elkeen

sal bespreek word.

5.2 Regering van samewerking

Hoofstuk vier verwys na 'n regering van samewerking as een van die hoof doelwitte

van kusbestuur en ontwikkeling. Dit is belangrik dat daar koërdinasie en samewerking

tussen die verskillende sfere is en gesamentlik het hulle 'n groot rol te speel in die

ontwikkeling van die studiegebied. In hierdie hoofstuk gaan die navorser egter slegs

die plaaslike owerheidsfere bespreek. Daar is twee redes hiervoor. Eerstens word

bevoegdhede toenemend na die plaaslike owerheidsfere gedelegeer. Dit is die

regeringsfeer wat die grootste rol speel in die bestuur en die ontwikkeling van 'n

gebied. Tweedens beskou die navorser die bespreking van die nasionale en

provinsiale owerheidsfere se rolle en verantwoordelikhede in hoofstuk drie as

voldoende, want die konteks is nie so divers soos op plaaslike vlak nie.

"In terme van die Grondwet, die Witskrif en die wetgewing wat daaruit spruit, word

munisipaliteite verplig om hul administrasie, begroting en beplanningsprosses so te
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struktureer ten einde die sosiale en ekonomiese ontwikkeling van die gemeenskap te

bevorder en om deel te neem aan nasionale en provinsiale ontwikkelingsprogramme. "

(Kaap AgulhasMunisipaliteit, 2001(a):2)

In die verlede was munisipaliteite se hooffunksie dienslewering gewees. Dit is

byvoorbeeld die verbetering en instanhouding van fisiese infrastruktuur en

voorsiensing van dienste, soos vullisverwydering. Munisipaliteite moet nog steeds

hierdie funksies verrig, maar hulle het 'n belangrike funksie bygekry. Bogenoemde

verwys daarna dat munisipaliteite moet poog om die sosiale en ekonomiese

ontwikkeling van gemeenskappe te bevorder. Hiervoor is strategiese beplanning

nodig. Munisipaliteite doen strategiese beplanning deur geïntegreerde

ontwikkelingsplanne op te stel. Elke munisipaliteit word volgens wet verplig om so 'n

plan op te stel en aan te neem, soos reeds in die beleidsraamwerk bespreek.

Geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning sal in hoofstuk 8 meer omvattend bespreek

word.

Twee munisipaliteite is belangrik in die studiegebied. Dit is die Overberg

Distriksmunisipaliteit en die Kaap Agulhas Munisipaliteit. Beide sal vervolgens

bespreek word.

5.2.1 Overberg Distriksmunisipaliteit (ODM)

Volgens die bepalings van die ODM Raamwerk aanvaar Overberg

Distriksmunisipaliteit verantwoordelikheid vir alle stroomlyningsprosesse op

plaaslike owerheidsvlak in die distrik, terwyl dit ook oorhoofse leiding en

koordinering op deurlopende basis sal verskaf en bewerkstellig. Die ODM Raamwerk

skep riglyne waaraan ontwikkelingsaksies in die distrik moet voldoen (Kaap Agulhas

Munisipaliteit, 2001(b):3).

Die hoofdoel van die ODM is om integrasie tussen die aangrensende munisipaliteite

in die distrik te bewerkstellig. Dit stelook 'n Geïntegreerde Ontwikkelingsplan(GOP)
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op. Dieselfde prosedures geld as vir plaaslike munisipaliteite. Die ODM moet die

volgende funksies verrig:

• Goedkeuring van plaaslike munisipaliteite se GOP's,

• horisontale stroomlyning tussen hierdie GOP's,

• vertikale stroomlyning van bogenoemde GOP's met die ODM se GOP,

• verseker dat die GOP's in die Overberg Distrik versoenbaar is met die ander

owerheidsfere se strategieë, beleide en programme, en

• bied strategiese werkswinkels vir rolspelers aan om koërdinasie en intgrasie te

bevorder (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(b):5).

5.2.2 Kaap Agulhas Munisipaliteit (KAM)

Die KAM is sekerlik die belangrikste rolspeler in die ontwikkeling en bestuur van

Kaap Agulhas. Die samestelling van die KAM sal kortliks bespreek word.

Die KAM is in vyf wyke verdeel, naamlik:

• Wyk 1: Bredasdorp Sentraal

• Wyk 2: NapierlKlipdale

• Wyk 3: Bredasdorp Toetstasie

• Wyk 4: Struisbaai. L'Agulhas, Suiderstrand, Elim en Haasvlakte

• Wyk 5: De Heide, Waenhuiskrans, Protem en Van Der Stelskraal

Die munisipale raad bestaan uit tien raadslede. Vyf daarvan is direk verkies met een

wyksraadslid uit elke wyk. Die ander vyf is proporsionele verteenwoordigende

raadslede. Drie is DA verteenwoordigers en die ander twee is ANC

verteenwoordigers. Die voorsitter van die raad is die burgemeester, ook bekend as die

munisipale bestuurder. Hierdie raad is ook verdeel in vier staande komitees, naamlik

dagbestuur, publieke werke, finansies, en gesondheid en behuising (Kaap Agulhas

Munisipaliteit,2001(a):9-10).

Elke wyk het 'n wykskomitee wat op 'n maandelikse basis vergader. Die

wykskomitees moet belangegroepe betrek om probleme en behoeftes in die wyke te

identifiseer, moontlike oplossings te formuleer, en die vordering van projekte in die
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betrokke wyke te kontroleer. Hierdie inligting word na die munisipale raad herlei via

die wyksraadslede wat op die munisipale raad dien. Die L'Agulhas Wykskomitee is

die wykskomitee van wyk 4. Dit bestaan uit Il wykskomitee lede (Schalk Lourens,

onderhoud, 20 Augustus 2002).

Elke wykskomitee het 'n aantal advieskomitees. Hierdie advieskomitees word

saamgestel uit verteenwoordigers van belangegroepe in bepaalde projekte of

verenigings. Hierdie komitees monitor die vordering van die betrokke projekte en gee

terugvoering aan die wykskomitee. 'n Voorbeeld van so 'n advieskomitee is die

komitee vir die "Agulhas CoastCare" Projek (Advieskomitee, 1 Augustus 2002:1).

Die bogenoemde raad, komitees en subkomitees is gesamentlik verantwoordelik vir

die bestuur en kontrole van die studiegebied. Die koërdinasie en integrasie van

ontwikkelingsaksies in die gebied vorm deel van die GOP proses. Die munisipale

rolspelers in hierdie proses sal later meer breedvoerig bespreek word.

5.3 Die privaatsektor

Die privaatsektor speel 'n baie belangrike in ontwikkeling deurdat dit

werksgeleenthede skep vir die plaaslike gemeenskap. Ekonomiese ontwikkeling is

bevorderlik vir die sosiale ontwikkeling van die gemeenskap. Dit lei egter nie

vanselfsprekend daartoe nie. Die privaatsektor moet toegewyd wees tot die uitwissing

van ongelykhede in die gemeenskap. Dit kan gedoen word deur die indiensname en

opleiding van gemarginaliseerde groepe. Besighede moet bydra tot plaaslike

ekonomiese ontwikkelingsinisiatiewe deur plaaslike mense aan te stel, eerder as

eksterne mense.

Die privaatsektor het ook 'n verdere rol om te vertolk. Munisipale fondse is beperk en

daarom is dit nodig dat die privaatsektor betrek word by die finansiering van

gemeenskapsprojekte. Dit kan in die vorm van donasies ofborge wees.
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Die privaatsektor skep dikwels organisasies wat as spreekbuis dien vir die

sakegemeenskap. Die doel hiervan is om die belange van die sakegemeenskap te dien.

Hierdie organisasies kommunikeer en koordineer met ander belangegroepe,

byvoorbeeld die munisipaliteit of verbruikers. 'n Voorbeeld van so 'n organisasie is

die Struisbaai/L' Agulhas Besigheidskamer.

Dit is in 1993 gestig en het 'n bestuurskomitee van nege lede. Die belangrikste

funksies van die Besigheidskamer is die nuusbrief, verteenwoordiging, projekte en

bemarking.

Die nuusbrief word maandeliks uitgebring en die doel daarvan is om die lede in te lig

oor relevante gebeurtenisse. Dit sluit in wetgewing, handelsvereistes,

besigheidsverwikkelinge, belasting en ander aangeleenthede. Dit dien ook as

advertensiemedium vir die besighede in die gebied. Soos reeds genoem, is die

Besigheidskamer die spreekbuis vir sy lede. Dit kommunikeer met ander

belangegroepe om die standpunte van die lede oor te dra. Die Besigheidskamer is

betrokke by plaaslike projekte en bied self projekte aan wat besoekers na die gebied

lok. Die Geelstertfees wat jaarliks gehou word, is 'n voorbeeld. Die besoekers

ondersteun plaaslike besighede. Die Besigheidskamer doen bemarking vir die gebied.

Dit versprei brosjures en poskaarte. Dit publiseer ook jaarliks die Wie Wat en Waar.

Die besonderhede van die lede se besighede word hierin geplaas asook 'n program

met die gebeurtenisse in die gebied. Hierdie publikasie word dan in die Kaap Agulhas

gebied versprei (J. van der Merwe, onderhoud, 22 Augustus 2002).

5.4 Die plaaslike gemeenskap

Die plaaslike gemeenskap vorm die kern van ontwikkeling. Dit is hulle SOSIO-

ekonomiese omstandighede wat die vlak van ontwikkeling in 'n gebied bepaal.

Hierdie mense weet beter as eksterne kundiges wat hul eie behoeftes is en wat die

probleme in die gemeenskap IS. Die gemeenskap moet vroeg in die

ontwikkelingsproses betrek word.
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Dit is nie voldoende om die gemeenskap net te betrek nie. Gemeenskapsdeelname

moet gemeenskappe bemagtig om die ontwikkelingsproses deurgaans te beïnvloed.

Gemeenskappe moet van die begin tot die einde van die proses deelneem.

Ontwikkelingsprojekte moet deur die gemeenskap gedoen word, eerder as vir die

geemeenskap. Deur self projekte te bestuur, leer die gemeenskap nuwe vaardighede

aan en word hul kapasiteit opgebou.

Gemeenskappe is selde 'n homogene groep. Dit bestaan uit verskillende politieke

groepe, belangegroepe en sosio-ekonomiese groepe. Hierdie verskillende groeperinge

het verskillende behoeftes en prioriteite. Hul vermoë om die ontwikkelingsproses te

beïnvloed, verskilook. Klein elite groepe het gewoonlik die grootste mag, terwyl die

arm massas baie min mag het. Dit is juis hierdie arm massas wat die grootste behoefte

het aan ontwikkeling. Daarom is dit belangrik dat die munisipaliteit, as fasiliteerder

vir ontwikkeling, geleenthede skep vir hierdie groepe om deel te neem aan die

ontwikkelingsproses. Munisipaliteite maak voorsiening vir gemeenskapsdeelname in

hul GOP proses. Die KAM se meganismes vir gemeenskapsdeelname sal in hoofstuk

ses bespreek word (Kellerman, 1997:52).

5.5 Samevatting

Die regering van samewerking delegeer soveel as moontlik gesag na plaaklike vlak.

Plaaslike owerhede het gevolglik 'n groter verantwoordelikheid gekry in die

ontwikkeling van plaaslike gemeenskappe. Dit moet ontwikkeling fasiliteer deur die

ander rolspelers te betrek by ontwikkeling. Koërdinasie en integrasie is nodig tussen

die ODM, KAM, privaatsektor en die plaaslike gemeenskap. Dit is die doel van

geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning. Geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning vir

Kaap Agulhas Munisipaliteit sal in die volgende hoofstuk bespreek.
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6. GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSBEPLANNING

6.1 Inleiding

Die ontwikkelingsomgewing is dinamies en multi-dimensioneel. Die politieke,

ekonomiese, kulturele en sosiale omstandighede van gemeenskappe verander

voortdurend. In die gemeenskap self bestaan daar verskillende belangegroepe met

verskillende behoeftes. Hieruit kan ons aflei dat ontwikkelingsaksies in die

studiegebied baie ingewikkeld sal wees. Dit vereis omvattende beplanning met

koërdinasie en integrasie tussen die verskillende rolspelers betrokke by ontwikkeling.

Hierdie tipe beplanning staan bekend as strategiese beplanning.

Strategiese beplanning word al 'n geruime tyd deur besighede gebruik om hul

besigheidsplanne op te stel. Die paradigma verskywing oor die rol en funksies van

munisipaliteite, sal beteken dat munisipaliteite meer soos besighede bestuur sal moet

word. Alhoewel sommige van die terminologie wat gebruik word om die GOP te

beskryf verskil van dié wat normaalweg deur die besigheidsektor gebruik word,

wanneer dit na strategiese beplanning verwys, is GOP en strategiese beplanning

basies dieselfde. Dis 'n bestuursmeganisme wat 'n munisipaliteit in staat stelom 'n

breë strategiese perspektief van sy ontwikkelingsbehoeftes te kry, en om al die kern

brandpunte in 'n holistiese, geïntegreerde ontwikkelingsplan aan te spreek (Kaap

Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):2).

Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning word deur wetgewing as die belangrikste

instrument beskou om die gaping tussen die huidige realiteit en die visie, naamlik om

die hele gemeenskap se behoeftes op 'n gelyke en volhoubare wyse te bevredig, te

oorbrug. Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning sal munisipaliteite in staat stelom

strategiese beleidskapasiteit te ontwikkel en om bronne te mobiliseer om sodoende

hul aktiwiteite te fokus. Dit vorm die besigheids- of strategiese plan van die

munisipaliteit. Die GOP behoort alle bestuursaksies en besluite op een of ander

manier in te lig en te stuur (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):1-2).
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Die kern komponente van 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan is reeds in die

woordomskrywing bespreek. Die doel van hierdie afdeling is om te fokus op die

geïntegreerde ontwikkelingsbeplanningproses, meganismes vir deelname en

prioriteite vir die studiegebied.

6.2 Die geïntegtreerde ontwikkelingsbeplanningproses (GOP proses)

Geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning moet nie as 'n eenmalige aktiwiteit beskou

word nie, maar eerder as 'n proses (pLANACT, 2000:21). Elke munisipaliteit moet 'n

prosedure plan opstel wat aandui hoe hulle die GOP gaan opstel en die tydsraamwerk

daarvoor. Die Kaap Agulhas Munisipaliteit se Prosedure Plan gee vyf fases waarin die

GOP opgestel en goedgekeur word. Dit is analise, strategieë, projekte, integrasie en

goedkeuring (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(b):14-18). Volgens PLANACT

(2000:21-25) is daar 10 fases in die GOP proses. Die navorser gaan die bogenoemde

modelle kombineer en om 'n proses met nege fases te vorm. Dit sal kortliks bespreek

word.

6.2.1 Fase 1: Formuleer 'n visie

Aan die begin van die proses, moet die verskillende belangegroepe betrek word om 'n

visie te formuleer wat sal rigting gee aan die proses. Die visie moet realisties wees en

vir alle belangegroepe aanvaarbaar wees.

6.2.2 Fase 2: Analise

Die analise fase is tweevoudig. Eerstens moet die relevante data ingesamel en

verwerk word en tweedens moet die behoeftes van die gebied hiervolgens

geprioritiseer word.

Die data moet so deeglik as moontlik ingesamel word, want die betroubaarheid van

die data bepaal die nuttigheid van die verwerkte resultate. Foutiewe of onvolledige

data kan lei tot foutiewe gevolgtrekkings. Data insameling is tydrowend en dit kos
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geld. Hierdie faktore beperk dikwels die volledigheid van data insameling. Relevante

data vir GOP analise sluit die volgende in:

• Demografie.

• Grondgebruike.

• Stand van bestaande infrastruktuur.

• Omgewing studies en omgewing impakstudies.

• Toegang tot dienste.

• Munisipale kapasiteit.

• Finansiële hulpbronne (pLANACT, 2000:22).

Nadat die data ingesamel is, kan dit verwerk word om vas te stel wat die huidige

sosio-ekonomiese omstandighede is in die gebied. Hieruit kan ons byvoorbeeld aflei

wat die mense se behoeftes en prioriteite is, hul kapasiteit en die

ontwikkelingspotensiaal van die gebied. Toekoms projeksies is veral handig in die

opstel van begrotings en langtermyn doelwitte.

'n Munisipaliteit het beperkte befondsing en die gemeenskap het uiteenlopende

behoeftes en daarom is dit nodig vir die prioritisering van daardie behoeftes. Goeie

gemeenskapsdeelname is noodsaaklik in hierdie fase om vas te stel wie watter

behoeftes het en hoe dringend dit is.

6.2.3 Fase 3: Formuleer doelwitte

Die munisipaliteit moet in samewerking met belangegroepe 'n stel doelwitte opstel

volgens die behoeftes en prioriteite wat reeds bepaal is. Die doelwitte moet realisties

wees, dit wil sê haalbaar en dit moet duidelik gedefinieer wees(pLANACT, 2000:23).

Kort en lang termyn doelwitte is nodig. Die eersgenoemde moet momentum aan die

ontwikkelingsproses gee soos wat dit gerealiseer word. Laasgenoemde korreleer met

die visie om rigting te gee aan die proses.
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6.2.4 Fase 4: Formuleer strategieë

In hierdie fase word strategieë opgestel wat aandui hoe die GOP beoog om die

doelwite van fase 3 te bereik. Die formulering van strategieë is 'n ingewikkelde

proses. Belangegroepe moet bymekaar kom om soveel as moonlik oplossings vir

probleme te vind. Hulle doen dit deur intersektorale werswinkels te hou (Kaap

Agulhas Munisipaliteit, 2001(b):15). Die mees gepaste strategieë word geïdentifiseer

deur 'n proses van eliminasie. Die volgende faktore moet oorweeg word:

• Die oplossings moet versoenbaar wees met die beleidsraamwerke vir die gebied.

• Hulpbronne beskikbaar.

• Voordele en nadele van moontlike oplossings.

• Haalbaarheid en volhoubaarheid (pANACT, 2000:24 en (Kaap Agulhas

Munisipaliteit, 2001(b): 15-16).

Verskeie tegnieke kan gebruik word om die geskiktheid van oplossings te toets.

Voorbeelde hievan is:

• Koste-voordeel analises.

• Omgewing impakstudies.

• Sosiale impakstudies (PLANACT, 2000:24).

• SWOT analise ("Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats").

6.2.5 Fase 5: Finansiële beplanning

\

Finansiële beplanning is noodsaaklik, want finansiering is nodig om 'n GOP te kan

implementeer. Dit sluit die opstel van 'n medium termyn(vyf jaar) finansiële plan in

en 'n jaarlikse begroting in. Die jaarlikse begrotings word afgelei van die finansiële

plan en moet verband hou met die jaarlikse aksieplanne. Eersens, moet data analise

bepaal watter finansiële hulpbronne beskikbaar is tot die gebied. Die munisipale

begroting dui aan hoe hierdie hulpbronne aangewend sal word. Dit sal tekorte uitwys

waarop alternatiewe befondsing bewerkstellig moet word. Hierdie alternatiewe

befondsing kan byvoorbeeld nasionale ontwikkelingsfondse of privaatsektor

finansiering wees (pLANACT, 2000:25).
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6.2.6 Jaarlikse aksieplanne

Ontwikkelingstrategieë en finansiële planne strek oor 'n tydperk langer as 'n jaar.

Munisipaliteite het 'n finansiële jaar net soos besighede. Aan die einde van elke

finansiële jaar moet die boeke afgesluit word en 'n nuwe begroting opgestel word. Die

doel van jaarlikse aksieplanne is om aan te sluit by 'n munisipaliteit se finansiële jaar.

Dit is 'n jaarlikse plan wat aandui watter aktiwiteite die munisipaliteit vir die jaar wil

implementeer. Aan die einde van elke jaar termyn kan dit gebruik word om prestasie

te meet deur te kyk watter aktiwiteite wel geïmplementeer is en watter nie

(pLANACT, 2000:25).

6.2.7 Implementering

Tydens implementering word die strategieë van fase 4 in werking gestel. Die sukses

van implementering hang af van hoe deeglik die voorafgaande fases voltooi is.

Beplanning is in hierdie fase ook nodig. Die tegniese besonderhede van

implementering word hier gefinaliseer. Dit sluit in wie wat doen, waar dit gedoen

word, wanneer dit gedoen word en hoeveel dit gaan kos om te doen. Projekte is die

meganismes wat gebruik word vir implementering. Projek taakspanne word

saamgestelom die bogenoemde tegniese besonderhede vas te stel. Hierdie taakspanne

moet ander rolspelers betrek en gesamentlik projekvoorstelle uitwerk (Kaap Agulhas

Munisipaliteit, 2001(b): 16 en PLANACT, 2000:25).

Die projekvoorstelle word dan voorgelê aan die GOP Verteenwoordigende Forum vir

bespreking. Die nodige wysigings word gemaak en die gewysigde voorstelle word

voorgelê aan die GOP Bestuurskomitee vir goedkeuring. Indien dit goedgekeur word,

kan die projekte begin (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(b): 11,22).
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6.2.8 Fase 8: Integrasie

Integrasie van ontwikkelingsaksies moet op twee gebiede plaasvind. Eerstens moet

aangrensende munisipaliteite se OOP's en hul gepaardgaande ontwikkelingsaksies, in

harmonie wees met mekaar en die betrokke distriksmunisipaliteit se OOP. Die

distriksmunisipaliteite is hiervoor verantwoordelik en in die geval is dit die Overberg

Distriksmunisipaliteit.

Tweedens, moet integrasie tussen die verskillende sektore in 'n munisipaliteit geskied.

Hierdie sektore is interverwant met mekaar byvoorbeeld behuising en siviele dienste.

Dit is belangrik dat hierdie sektore reeds vroeg in die OOP proses met mekaar begin

koordineer tot en met die implementering van projekte. Integrasie is dus nie werklik

'n afsonderlike fase nie, want dit geskied in elk van die OOP fases.

6.2.9 Fase 9: Montering en evaluering

Dit is belangrik om die vordering en die prestasie van 'n OOP te meet. Dit stelons in

staat om te meet hoe goed die OOP sy doelwitte bereik en of dit nodig is om

aanpassings te maak. Hierdie bevindinge word teruggevoer in die OOP proses sodat

die volgende siklus kan begin. Soos reeds bespreek, kan die jaarlikse aksieplanne van

die OOP as maatstaf vir evaluering gebruik word. Prestasie kan ook gemeet word deur

sleutel prestasie indikatore soos byvoorbeeld werkloosheidskoerse en

dienslewringskostes (pLANACT, 2000:25).

Die OOP proses is 'n ingewikkelde en uitgebreide proses vanafvisie formulering

regdeur tot evaluering. 'n OOP moet elke jaar hersien word en aangepas word. Dit is

dus nie 'n eenmalige aktiwiteit nie, maar eerder 'n aaneenlopende siklus. Integrasie

vorm die kern van enige GOP. Diagram 6.1 gee 'n skematiese uitleg van die GOP

proses.
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Diagram 6.1: Die GOP proses

3. doewitte

-, i !
~ I 8. integrasie I ...

-: 1 <,

7. implementering

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 200 I(b): 14-18 en PLANACT, 2000:21-25)

6.3 Meganismes vir deelname

In die Prosedure Plan (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(b):19) onderneem die

KAM om publieke deelname so ver as moontlik te bevorder om te verseker dat die

GOP van die munisipaliteit die werklike probleme en behoeftes in die gebied

aanspreek. Die publiek sluit organisasies, belangegroepe, deskundiges en

gemeenskappe in.

Die KAM sal die hulpbronne tot sy beskikking gebruik om toepaslike geleenthede vir

gemeenskapsdeelname te skep en dit aan te moedig. Spesiale reëlings sal getref word

om gemarginaliseerde gemeenskappe in staat te stel en te bemagtig om aan die proses

deel te neem. Veral groepe wat nie goed georganiseerd is of wat probleme mag ervaar

om hulle insette in 'n amptelike openbare forum voor te dra, sal ondersteun word. Dit

sluit gestremdes, bejaardes, ongeletterdes en kinders in. Die publiek moet ingelig en

uitgenooi word na geleenthede vir deelname aan die GOP proses. Verskillende media

sal hiervoor gebruik word. Voorbeelde is plakkate, die munisipale nuusblad en

plaaslike koerante. Wyksraadslede word ook versoek om die gemeenskappe en

belangegroepe in hulonderskeie wyke, in te lig. Die GOP Wyksforum en die GOP

verteenwoordigende Forum is geskep om verteenwoordigende deelname aan die GOP
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proses te verseker. Gemeenskappe en belangegroepe moet verteenwoordigers kies om

op hierdie forums te dien saam met munisipale amptenare. Die forums word volgens

die volgende kriteria saamgestel:

• Dit moet geografiese verteenwoordiging verseker.

• Dit moet voorsiening maak vir die insluiting van alle sosiale groepe.

• Die lede lede moet deurgaans by die proses betrokke gehou word.

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(b): 19-22)

6.4 Samevatting

Munisipaliteite speel 'n leidende rol in die beplanning en ontwikkeling van plaaslike

gemeenskappe. Die regering vereis geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning vir die

komplekse ontwikkelingsomgewings van munisipaliteite. Geïntegreerde

ontwikkelingsbeplanning is 'n sikliese proses om die aksies van die verskillende

rolspelers te koordineer en te integreer. Vanaf visie formulering regdeur tot

evaluering, moet daar integrasie wees en dan begin die proses weer van voor af Deur

die GOP proses fasiliteer munisipaliteite geleenthede vir gemeenskapsdeelname in

beplanning en ontwikkeling. In die GOP van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n hele

aantal meganismes vir deelname bespreek.
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7. GELEENTHEDE EN BEPERKINGE IN DIE KAAP AGULHAS

KUSGEBIED

7.1 Inleiding

Die beginsels in die beleidsraamwerk wat in hoofstuk drie bespreek is, moet nou

gerealiseer word. Die nodige strukture vir implementering moet geskep word sodat

die beleid omgesit kan word in aksie. Die implementering van beleide is die

moeilikste en belangrikste stap in beplanning en bestuur. Die komplekse en sensitiewe

aard van kusgebiede maak implementering nog moeiliker. Ervaring het getoon dat

oorhoofse meesterplanne dikwels misluk in die implementeringsfase. Die rede

hiervoor is dat omstandighede van plek tot plek wissel en daarom moet beplanning en

bestuur die plaaslike konteks in berekening bring. Die GOP prosesse van plaaslike

munisipaliteite doen juis dit. Hierdie hoofstuk sal die beperkinge en geleenthede vir

ontwikkeling in die studiegebied bespreek.

7.2 Plantegroei

Die plantegroei van die Kaap Agulhas gebied vorm deel van die Kaapse floristiese

streek. Dit is die kleinste van ses floristiese streke in die wereld. Elkeen van die streke

bevat plantspesies wat nêrens anders in die wereld voorkom nie, en is dus endemies.

Die studiegebied vorm die grootste deel van die Suidelike Overberg gebied wat

ongeveer 2000 verskillende plantspesies bevat. Dit is van die grootste verskeidenheid

ter wereld wat in 'n klein area gekonsentreer is. Dit sluit suurgrondfynbos. sand- en

duinfynbos, kalksteenfynbos. Elim gruisfynbos. renosterbos, struikgewasse en

vleilande in (Overberg Streekdiensteraad, 1994: 1-3).

Die veldblomindustrie floreer tans in Suid-Afrika en 'n groot persentasie van die

produkte word uitgevoer. Dit is veral verskeie spesies fynbos wat geoes word. Die

studiegebied bevat verskeie fynbos spesies wat ekonomiese geleenthede inhou. Goeie

bestuur oor die oes van die blomme kan verseker dat die plant bevolkings behou en

bewaar word (Overberg Streekdiensteraad, 1994:3).
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Die diversiteit van die plantegroei in die studiegebied en die voorkoms van bedreigde

en endemiese spesies, hou geleenthede in vir toerisme. Eko-toerisme moet bevorder

word sodat besoekers hierdie gebiede kan besoek sonder om skade aan te rig aan die

natuurlike omgewing. Dit kan 'n groot bron van inkomste wees vir die gebied wat

terselfde tyd die bewaring van die natuurlike omgewing bevorder. Die inkomste wat

hieruit verdien word, kan help om landbouaktiwiteite te ontmoedig, indringerplante te

verwyder, en verantwoordelike en beperkte oordontwikkeling te verseker. Hierdie

bedreigings sal kortliks bespreek word.

Die landboupotensiaal van die grond in die studiegebied is oor die algemeen laag. Die

boeregemeenskap moet betrek word by die bewaring van die natuurlike plantegroei en

bewus gemaak word van die ekonomiese potensiaal wat dit vir hulle kan inhou. Dit

kan 'n inkomste bied deur toerisme of die oes van veldblomme. Boere kan so hul

boerderye diversifiseer. Vir hierdie doel moet die oorblywende natuurlike plantegroei

bewaar word en onekonomiese landbougrond gebruik word om die natuurlike

plantegroei te hervestig.

Die ontwikkeling van kusoorde neem baie grond in beslag en vernietig die natuurlike

omgewing. Kusoorde is 'n groot bron van inkomste vir die plaaslike ekonomie en

daarom is dit nodig om 'n kompromie te bewerkstellig tussen die omgewing en

ontwikkeling. Ontwikkeling moet beperk word tot nodusse waar indringerplante

voorkom en wat min bedreigde spesies bevat. Vir hierdie doel vereis die Wet op

Omgewingsbewaring (69/1989) en die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur

(108/1996) omgewingsimpakanalises voordat so 'n ontwikkeling goedgekeur en

uitgevoer kan word.

Indringerplante verdring die natuurlike plantegroei, verminder die diversiteit van die

gebied en verminder die afvloei na riviere en vleilande. Die vleilande is 'n

voedingsbron vir baie voëlspesies, terwyl die rivier en riviermond 'n broeiplek is vir

vis. Die water afloop is dus belangrik vir die behoud van hierdie sisteme. Rooikrans

(Acacia cyclops) is die algemeenste indringerplant in die studiegebied en verdring

veral die sandgrondfynbos en die duinfynbos. Daar is groot areas wat die rooikrans al
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heeltemal toegegroei het. Die laerliggende hange van die Bredasdorpberge word ook

soms ingedring deur die Pinus pinaster plant. 'n Gekoordineerde en volgehoue poging

deur die gemeenskap is nodig om hierdie indringerplante uit te wis, want anders sal

dit net terugkeer en weer versprei. Die rooikransbosse kan uitgekap word en vir

vuurmaakhout gebruik word (Overberg Streekdiensteraad, 1994:3-5).

7.3 Toerisme

Die toerismebedryf is vinnig besig om te groei in Suid-Afrika. Dit kan grootliks

toegeskryf word aan die afskaffing van Apartheid, groot natuur gebiede, beter

reklame, hoë kwaliteit fasiliteite en dienste, en die wisselkoers. 'n Vakansie in Suid-

Afrika is vir baie buitelandse besoekers redelik goedkoop omdat hul geldwaarde

sterker is as die Rand. Dit hou groot potensiaal in vir ekonomiese ontwikkeling, want

op die wyse word buitelandse valuta in die land ingebring. Toerisme skep

werksgeleenthede, veral in landelike gebiede waar dit baie nodig is. Toerisme is 'n

inkomste menigvuldiger, want dit moedig die sirkulasie van geld tot in ander sektore

aan. Toerisme het ongelukkig ook beperkende faktore.

Die toerismebedryf is kwesbaar vir politieke onstabiliteit en veral buitelandse toeriste

word gou hierdeur afgeskrik. Suid-Afrika se politiek en misdaad verminder die

ontwikkelingspotensiaal. Toerisme plaas meer druk op bestaande infrastruktuur en

noodsaak die ontwikkeling van nuwe infrastruktuur. Die Kaap Agulhas gebied se

infrastruktuur sal verbeter moet word om toeriste beter te akkomodeer. Die

padinfrastruktuur tussen die kusdorpies sal veral verbeter moet word en hoë kwaliteit

verblyf fasiliteite salopgerig moet word. Die druk op beperkte omgewingshulpbronne

word ook deur toerisme verhoog. Maatreëls moet getref word om toe te sien dat dit op

'n aanvaarbare en volhoubare wyse benut word. Die geleenthede en beperkinge in die

studiegebied sal bespreek word.

Die Kaap Agulhas gebied beskik oor aanskoulike verskynsels wat dit 'n wereldklas

bestemming kan maak. Die gebied het endemiese plantegroei, 'n ongerepte kuslyn,

historiese gedenkwaardighede, die suidpunt van Afrika en nog vele verskynsels wat
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geleenthede inhou VIT toerisme. Die vernaamste toeriste attraksies sal kortliks

bespreek word.

7.3.1 Parke en Reservate

Die unieke plantegroei van die gebied is reeds bespreek. Die beste plekke om hierdie

plantegroei te aanskou, is in die natuurreservate. Die grootste en bekendste reservaat

in die gebied is die De Hoop Natuurreservaat. Dit is 'n staatsbeheerde reservaat tussen

Struisbaai en Waenhuiskrans en strek ongeveer 21,S kilometer langs die kus af

(Kaapse Provinsiale Administrasie, 1990:40-41). Die kus bestaan uit ongerepte

sand strande en klipbanke wat in die see in strek. Die klipbanke vorm getypoele wat

wemel met seelewe. Die Reservaat het goeie uitkykpunte om walvisse te besigtig.

Duinfynbos is die algemeenste tipe plantegroei in die Reservaat. Kalksteenfynbos

kom voor op die kalkrante naby Waenhuiskrans. Die gebied bevat ook 'n groot

verskeidenheid wild. Die reservaat is oop vir dagbesoekers en het 'n paar huthuisies

waar besoekers kan bly. Buite die reservaat is nog verblyf fasiliteite. Dit is 'n groot

toeriste attraksie met pragtige natuurskoon.

Die L' Agulhas Natuurreservaat is 'n privaat reservaat tussen Struisbaai en L' Agulhas.

Dit is ongeveer 3 000 hektaar en bestaan uit 'n reeks kalkrante en klowe.

Kalksteenfynbos groei op die rante en hange, terwyl sandgrondfynbos en rietgewasse

in die klowe groei. In die Reservaat is daar beperkte nodusontwikkeling van 80

eenhede. Die Reservaat is geoogmerk om in te skakel by die Agulhas Nasionale Park

wat besig is om gevestig te word.

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke (SANP) is besig om grond te bekom vir die

Agulhas Nasionale Park. Die nuwe park sal sowat 20 000 hektaar groot wees en van

L' Agulhas afkuslangs strek tot by Pearly Beach. Dit sal van die kus aftot by Elim in

die noordekant strek. Die hoofdoel van die Park is om die unieke plantegroei van die

Agulhas kusvlakte te bewaar. SANP beoog om die wild wat in die verlede in die

gebied voorgekom het, te hervestig. Die gebied sal steeds oop wees vir die publiek vir

ontspanning. Toegang tot mariene bronne sal beter gekoordineer kan word. Die Park
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sal waarskynlik groot internasionale aansien geniet, omdat dit die suidpunt van Afrika

is en 'n verskeidenheid rooi data plantspesies bevat. Dit sal toeriste lok en ekonomiese

ontwikkeling in die omliggende gebied stimuleer (Die Burger, 2 Maart 1999:8).

Die Waenhuiskrans Natuurreservaat is aan die suidekant van Waenhuiskrans geleë.

Dit sluit Romanstrand in en strek van daar af verby Struispunt tot teen die oostelike

grens van De Hoop Natuurreservaat. Duinfynbos kom hier voor, maar die

argeologiese verskynsels in die Reservaat is van groter belang. Naby Struispunt is

daar 'n puinhoop wat vroeër 'n Khoi kombuis was. Dit het goed behoue gebly en bied

geleenthede vir opvoeding, navorsing en toerisme. . Die Khoisan was inheemse mense

wat 'n paar eeue gelede die gebied bewoon het. Hulle het hoofsaaklik van die see af

geleef en die skulpe op sulke hope gegooi. Voor Struispunt is daar ook oorblyfsels

van die visvywers wat die Khoisan gebou het om vis vas te vang tydens laagwater

(Kaap Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

Die Heuningberg Natuurreservaat grens aan Bredasdorp. Dit is 800 hektaar groot met

'n koppie wat ongeveer 390 meter hoog is. Die resevaat het wandelpaaie met

uitkykpunte op die koppie. Dit het ook 'n groot tuin met veldblomme (Kaap Agulhas

Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

Drie kilometer buite Elim is die Geelkop Privaat Natuurreservaat. Hier kom

Suurgrondfynbos en Elim Fynbos voor. Elim Fynbos is uiters uniek en bedek die

kleinste grondoppervlak van enige tipe plantegroei in Suid-Afrika (Kaap Agulhas

Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

7.3.2 Kuslyn en see

Die kuslyn bied goeie geleenthede VIr rots en strand hengel. Daar word op 'n

weeklikse basis kushengelkompetisies gehou.

Diepsee hengel is ook gewild en oor seisoentye is daar groot getalle skuite wat in die

gebied visvang. Daar is twee hawens in die studiegebied. Die een is 'n betonsloep by
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Arniston/W aenhuiskrans en die ander een by Struisbaai/L' Agulhas is groter.

Struisbaai se hawe het twee breekwalle, twee betonsloepe en drie kaai's waar bote kan

vasmeer.

Die lang sandstrande is ideaal vir watersporte. Die see is veilig met min strome in die

water en het 'n matige water temperatuur wat die geskik maak vir swem en duik.

Twee van die wereld se grootste en indrukwekkendste seediere kom hier voor. Die

boggelrug walvis broei tussen Augustus en November in die kuswaters van die

studiegebied. Verskeie uitkykpunte langs die kus bied geleentheid vir walviskyk. Die

kuswaters is een van die min broeiplek vir die witdoodshaai en hou potensiaal in vir

"cage diving" wat besig is om 'n baie gewilde attraksie te word.

Die lang stuk ongerepte kus is ideaal vir staproetes en perderitte.

7.3.3 Historiese gedenkwaardighede

In Napier is daar die oorblyfsels van 'n watermeullangs die munisipale kantore. 'n

Beton wielspoor van 'n ossewa is in 1938 gegiet ter herdenking van die Groot Trek.

In 1988 is daar 'n ossewa monument opgerig by die wielspoor en dit is sigbaar van

die hoofpad af Die oudste huis in die dorp, bekend as die "feeshuis", is in 1988

gerestoreer vir Napier se 150 ste bestaansjaar (Kaap Agulhas Munisipaliteit

Webruimte, 4 Desember 2001).

Bredasdorp spog met 'n reeks gedenkwaardighede. In die 'Ou Tronk' is daar die mees

omvattende versameling bottels in die suidelike halfrond. Bredasdorp het 'n landbou

museum. Dit het 'n ook skeepswrak museum wat aantekeninge, modelle, ornamente

en kunsprodukte bevat van die skepe wat langs die Kaap Agulhas kus gestrand en

gesink het. Die skeepswrak museum is in die oorspronklike plaasopstal en die gebou

is 'n nasionale monument (Kaap Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember

2001).
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Die kerk by Elim het die oudste werkende klokhorlosie in Suid-Afrika en dit is ouer

as 200 jaar (Kaap Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

"Die Baken" is op Struispunt in die Waenhuiskrans Natuurreservaat. Dit is 'n baken

wat opgerig was ter nagedagtenis van die skip "Queen of the Thames" wat in 1871

daar gestrand het. 'n Deel van die oorspronklike vissersdorp in Arniston, bekend as

Kassiesbaai, is meer as 200 jaar oud en as 'n nasionale monument verklaar. Dit is 'n

groot toeriste attraksie en word gekenmerk deur die 200 wit rietdakhuisies (Kaap

Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

In Struisbaai, aan weerskante van die pad, is daar ook 14 wit rietdakhuisies wat vroeër

jare vissershuise was en wat nou nasionale gedenkwaardighede is. Die klein wit

kerkie in Struisbaai se dorpskern is 'n nasionale gedenkwaardigheid. Dit is baie

gewild vir trou seremonies.

L' Agulhas het die Kaap Agulhas lighuis. Dit is in 1848 gebou en is die tweede oudste

werkende lighuis in Suid-Afrika. Die lighuis het 'n museum en is in 2001 gerestoreer.

Ongeveer een kilometer wes van die lighuis is die suidpunt van Afrika (Kaap Agulhas

Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).

7.3.4 Suidpunt van Afrika

Die mees suidelikste punt van Afrika is net buite L' Agulhas geleë. Die amptelike punt

is op die 20°00'12" oos lengtegraad en die 34°49'58" suid breedtegraad. Die plek

word aangedui deur 'n baken wat in 1986 opgerig is. Volgens die Internasionale

Hidrografiese Organisasie is die suidpunt ook die punt waar die Indiese Oseaan en die

Atlantiese Oseaan mekaar ontmoet. Die suidpunt is 'n baie gewilde attraksie, veral vir

buitelandse besoekers. Ongelukkig is hierdie besoeke meestal dagbesoeke met

bustoere. want StruisbaaiIL' Agulhas het nog geen formele akkomodasie fasiliteite

soos 'n volwaardige hotel nie. Die Struisbaai Hotel verhuur hoofsaaklik huthuisies uit

met selfbediening (Kaap Agulhas Munisipaliteit Webruimte, 4 Desember 2001).
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7.4 Marine hulpbronne

Die marine hulpbronne in die studiegebied hou groot ekonomiese potensiaal in. Kaap

Agulhas vorm die kern van die lynvis bedryf in die Kaap. Die seebodem op die

Agulhas Bank het 'n groot aantal vlak riwwe in die diepsee. Hierdie riwwe dien as

weivelde en broeiplek vir verskeie soorte lynvis. Geelstert en geelbek vorm die

grootste deel van die jaarlikse vangste. Ander soorte wat ook hier gevang word, is

rooivis, silwervis, kabeljou en haai. Die haai vangste het baie toegeneem, want dit is

in oorvloed en die Oosterse marke beteken goeie pryse. Hoewel die lynvis in oorvloed

is, is meer akkurate opnames en beter kontole oor die vangste nodig om oorbenutting

te voorkom. Die kwotastelsel is 'n meganisme om die vangste te beheer. As gevolg

van Apartheid het nie-blanke gemeenskappe nie toegang gehad tot kwota's nie en kon

hulle nie voordeel getrek het uit marine hulpbronne nie. Die kwota's is stelselmatig

besig om herverdeel te word om gelykheid te bevorder.

Perlemoen boerdery is 'n winsgewende industrie wat vinnig besig is om te groei. Daar

is reeds meer as RII5 miljoen kapitaal in hierdie bedryf belê en die produksie vir die

jaar word op 530 ton geskat. Dit beteken dat die perlemoen wat op land geproduseer

word meer is as die toegelate kwotas om perlemoen uit die see te haal.

Perlemoenplase moet hul perlemoenprodukte aan buitelandse markte verkoop. China,

Japan en Hongkong is die grootste verbruikers. Die pryse vir hierdie produkte wissel

tussen R265 per kilogram en R357 per kilogram (LandbouBurger, 17 Mei 2002:8).

In die Gansbaai en Hermanus omgewing is daar al 'n hele aantal perlemoenplase. Die

plase moet nabyaan die see wees omdat dit 'n gereelde vloei van vars seewater nodig

het. Die Kaap Agulhas kus het 'n paar liggings wat geskik is vir die vestiging van

sulke plase. Hierdie perlemoenplase bied baie voordele met min negatiewe gevolge

vir die omgewing. Dit bied werksgeleenthede. Sommige plase teel met perlemoen,

terwyl ander plase die jong perlemoen aankoop en grootmaak tot op mark grootte. Die

finale produk mag slegs aan oorsese markte verkoop word en is 'n bron van

buitelandse valuta. Maatreëls kan geskep word wat bepaal dat 'n klein persentasie
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perlemoene, byvoorbeeld vyf persent, teruggeplaas moet word in die see om die

natuurlike getalle aan te help.

Perlemoenstopery is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Die stropers stroop al die

kus van Rooi Els tot by Amiston/W eanhuiskrans. Dit is moeilik om sindikate te stop,

want daar is baie geld betrokke. Die enigste realistiese oplossing is om markte

versadig te maak met wettige praktyke sodat die pryse val en te laag is vir die risiko

daarvan en die stropers ontmoedig word.

7.5 Sosio-ekonomiese geleenthede en beperkinge

7.5.1 Inleiding

Die sosio-ekonomiese dimensie verwys na die welvaart van gemeenskappe. Daar is

twee redes waarom dit belangrik is om kennis te neem van hierdie dimensie. Eerstens

moet mense die kern van ontwikkelingsbeplanning en -bestuur vorm. Die doel

hiervan moet wees om mense se lewensomstandighede te verbeter. Om dit te kan

doen, moet ons eers vasstel wat is die huidige vlak van ontwikkeling van die

gemeenskap. Ongelykhede tussen verskillende groepe in die gemeenskap moet ook

uitgewys word. Die vlak van ontwikkeling word bepaal deur te kyk na die sosio-

ekonomiese indikatore in die gemeenskap. Dit sluit in bevolkingsamestelling, vlakke

van geletterdheid, indiensname en inkomsteverdeling.

Tweedens, korreleer die sosio-ekonomiese omstandighede van mense met hul vermoë

om ontwikkeling teweeg te bring. Hierdie omstandighede wissel van plek tot plek.

Ekonomiese en menslike kapitaal is nodig vir ontwikkeling om te kan plaasvind.

Mense het geld nodig om in hul behoeftes te voorsien en ontwikkelingsprojekte

benodig finansiering.

Menslike kapitaal verwys na die funksionele kapasiteit van mense om take te verrig.

Het die mense in die studiegebied die nodige vaardighede om ontwikkeling teweeg te
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bring? Opvoeding is nodig om mense se vaardighede uit te brei en hul intellektuele

vermoëns te verbeter.

Die bevolkingsamestelling, jaarlikse inkomste en indiensname salontleed word om 'n

aanduiding te verkry van die sosio-ekonomiese realiteite in die studiegebied Die

nasionale statistieke sal gebruik word as maatstaf vir vergelyking. Die vernaamste

sosio-ekonomiese geleenthede en beperkinge van die studiegebied sal dan kortliks

bespreek word.

7.5.2 Bevolkingsamestelling

Die bevolkingsamestelling sal volgens geslag, ras en ouderdomsamestelling analiseer

word. Die onderstaande tabelle toon die getalle vir die studiegebied. Die getalle sal na

persentasies verwerk word en grafies vergelyk word met die ooreenstemmende

persentasies van StruisbaaiIL' Agulhas. Die StruisbaaiIL' Agulhas gebied gaan as

gevallestudie dien en daarom sal dit ook ontleed word.

TabeI7.5.1 Bevolkingsamestelling van Kaap Agulhas en Struisbaai/L' Agulhas

Totale Gebied Totale Gebied % Struisbaai/L'Agulhas Struisbaai/L'Agulhas %
BEVOLKING 22107 100.0 3787 100.0
GESLAG
Manlik 10766 48.7 1832 48.4
·Vroulik 11337 51.3 1949 51.5
RAS
Swart 1313 5.9 89 2.4
Kleurling 14914 67.5 2645 69.8
Indiër 26 0.1 3 0.1
Wit 5559 25.1 1014 26.8
Ander 295 1.3 36 1.0
OUDERDOM
0-4 Jaar 2049 9.3 339 9.0
5 - 19 Jaar 6583 29.8 1013 26.7
20 -29 Jaar 3352 15.2 485 12.8
30 - 49 Jaar 5790 26.2 894 23.6
50 -64 Jaar 2502 11.3 601 15.9
Ouer as 65 1650 7.5 448 11.8
Onbekend 181 0.8 19 0.5

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):8-9)
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Die Kaap Agulhas gebied het 'n totale bevolking van 22 107 in 'n area van 2 411

vierkante kilometer (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):8). Dit beteken slegs 9

mense per viekante kilometer. StruisbaaiIL' Agulhas is een van die wyke in die

Munisipaliteit en bevat 3 787 (17,1%) van die totale bevolking. Die gebied is baie yl

bevolk met groot landelike gebiede tussen klein dorpies. Dit hou moontlike

beperkinge vir ontwikkeling in wat later in die afdeling bespreek sal word.

Die geslagsamestelling van die gebied is 48,7 % manlik en 51,3 % vroulik. Die

persentasies vir StruisbaaiIL' Agulhas is ongeveer dieselfde met 48,4 % manlik en

51,6 % vroulik. Dit stem ook baie ooreen met die land se gemiddelde verdeling van

48,1 % manlik en 51,9 % vroulik volgens die 1996 sensus (Suid-Afrikaanse

Statistiekdiens, 2000:7). Die geslagsverdeling is gevolglik normaal.

Die verdeling volgens ras vir die studiegebied en StruisbaaiIL' Agulhas stem ook

grootliks ooreen. Die kleurling bevolking vorm die oorgrote meerderheid met 67,5 %

en 69,8 % van die totale bevolking. Hulle word gevolg deur die blankes met 25,1 %

en 26,8 % onderskeidelik. Slegs 5,9 % en 2,4 % van die bevolking is swart. Indiërs

vorm in beide gevalle 0,1 %. Hierdie syfers verskil aansienlik van die tendens in die

land as geheel. Die swart bevolking maak 76 % van die land se bevolking uit in

vergeleke met 5,9 % in die studiegebied. Dit kan deels verklaar word deur die feit dat

die grootste persentasie swartes in die noordelike en oostelike dele van die land

gekonsentreerd is. In die Wes-Kaap is die kleurling bevolking die meerderheid.

Tradisionele kleurling gemeenskappe in die gebied dra ook by tot die groter

persentasie kleurlinge. Voorbeelde is die vissersdorpe langs die kus en Elim. Diagram

8..5.1 en diagram 8.5.2 dui die verskille deur middel van sirkeldiagramme aan (Kaap

Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):9 en Suid-Afrikaanse Statistiekdiens, 2000:6).
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Diagram 7.5.1: Kaap Agulhas se bevolking volgens ras.

fjJ SVllBrt
'Mt Ander SVIIBrt • Kleurling
25% 1% 6%

Olndiër
OWit

Indiër .Ander
0%

Kleurling
68%

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):9)

Diagram 7.5.2: Suid-Afrika se bevolking volgens ras.

IlISVllBrt
• Kleurling
fjJ Indiër
OWit
.Ander

Indiër
3%

Wit
11%

Ander
1%

SVllBrt
76%

(Suid-Afrikaanse Statistiekdiens, 1996)

Die ouderdomstatistieke van die studiegebied wat beskikbaar is vir die navorser, maak

vergelykende analise moeilik. Die bevolking is in oneweredige ouderdomskatogorieë

verdeel, byvoorbeeld die eerste katogorie is 5 jaar wyd, die tweede is15 jaar wyd, en

die derde is 10 jaar wyd. Die gemiddeldes vir Suid-Afrika word in vyf jaar katogorieë

verdeel. Dit is ook nie moontlik om bevolkingspiramides op te stel nie, want daar is

geen onderskeid tussen geslag in die ouderdomskatogorieë nie.

Die statistieke is nuttig in die sin dat dit aandui hoeveel van die bevolking op

skoolgaande ouderdom is. Dit is veral belangrik by StruisbaaiIL' Agulhas, want die

statistieke toon dat daar 'n 1 OBkinders tussen die ouderdom van 5 en 19 jaar is. In

StruisbaaiIL' Agulhas is daar net een privaat laerskool met 'n voorskoolse klas ook.
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Die skool het minder as 50 skoliere en ontbreek fasiliteite vir sporte soos rugby,

hokkie en krieket. Die ander skoliere moet na Bredasdorp vervoer word om skool te

gaan. Daar bestaan dus 'n behoefte vir 'n addisionele skool in die gebied, veral 'n

laerskool.

Ouderdomstatistieke kan ook gebruik word by indiensname analise vir die bepaling

van afhanklikheidsyfers en arbeidsmag. Dit sal vervolgens bespreek word.

7.5.3 Indiensname

Die onderstaande tabel toon die indiensname per nywerheid vir die studiegebied. Dit

toon ook ander relevante inligting vir analise.

TabeI7.5.2: Indiensname in die Kaap Agulhas gebied.

Totale Gebied Totale Gebied
%

NYWERHEID
Boerdery 1999 24.4
Mynwese 17 0.2
Vervaardiging 592 7.2
Handlanger 66 0.8
Konstruksie 921 11.3
Handel 1143 14.0
Vervoer 256 3.1
Besigheid 372 4.5
Sosiale Dienste 1124 13.7
Private Huishoudings 879 10.7
Institusioneel 808 9.9
TOTAAL (Het werk) 8177 100.0
Bevolking onder 15jaar 6467 29.3
Bevolking bo 65 jaar 1650 7.5
ARBEIDSMAG (Tussen 15 en 65 jaar) 13990 63.3
WERKLOOS 748 5.3

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 200 1(a): 12-13)

Die indiensname syfers vir die hele Kaap Agulhas gebied en Struisbaai/L' Agulhas

gebied stem baie ooreen met mekaar en afsonderlike bespreking is onnodig. Diagram

8.5.3 dui die persentasie indiensname per sektor aan vir die werkende bevolking.
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Diagram 7.5.3: Persentasie indiensname per nywerheid vir die Kaap Agulhas

gebied.

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

II Boerdery
.Mynwese
OVervaardiging
o Handlanger
• Konstruksie
rilHandel
.Vervoer
EElBesigheid
• Sosiale Dienste
• Private Huistloudings
E1lnstitusioneel

(Kaap AgulhasMunisipaliteit, 200 1(a):12-13)

winsgrense.

Landbou is die nywerheid met die grootste indiensname in die studiegebied met 24,4

%. Dit is heelwat hoër as die land se gemiddelde van ongeveer 10,5 % (Suid-

Afrikaanse Statistiekdiens, 1991). Landbou het oor die algemeen swak

groeimoontlikhede, veral graanboerdery (Klasnota's, Claassen, 2000). Die nywerheid

het lae winsgrense omdat dit hoofsaaklik primêre produksie is. Verwerking geskied

dus elders.'n Kwart van die gebied se werkende bevolking werk in hierdie nywerheid

en dit voorspel swak groeimoontlikhede vir die gebied se ekonomie. Hou egter in

gedagte dat perlemoenboerdery onder landbou val. Die studiegebied hou heelwat

potensiaal in vir perlemoenboerdery en dit is 'n snelgroeiende industrie met hoë

Indiensname in konstruksie in die studiegebied is meer as dubbeld die land se

gemiddelde. Dit is 11,3 % teenoor 4,5 % vir Suid-Afrika. Dit kan waarskynlik

toegeskryf word aan die grootskaalse oplewing in toerisme en die uitbreiding van

vakansie-oorde langs die kusgebied (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001 (a):12 en

Suid-Afrikaanse Statistiekdiens, 1996).

Die arbeidsmag in die studiegebied is 13 990. Dit is die getal mense wat tussen die

ouderdom van 15 en 65 is. Slegs 8 177(58 %) van hierdie mense werk wel. Dit

beteken potensieel dat 5 813(42 %) werkloos is. Die Distriksraad se statistieke vir

2001 dui egter net 748(5,3 %) as werkloos aan. Daar is drie moontlike verklarings
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hiervoor. Eerstens, is die gebied 'n gewilde aftreeplek en 'n aantal mense is reeds

afgetree voor die ouderdom van 65. Tweedens, bevat die gebied twee

vissergemeenskappe by Struisbaai en Arniston. Die vissermanne se inkomste is

wisselvallig volgens hul vangste. Hulle is nie ingesluit by die indiensname statistieke

nie, want hul inkomste wissel baie en hulle betaalook nie belasting daarop nie. Daar

is dus geen maatstaf om hul inkomste te bepaal nie. Derdens, is dit moontlik dat die

statistieke sekere ongeruimthede kan bevat. Die verskil kan die resultaat van 'n

kombinasie van die bogenoemde redes (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 12).

Die navorser is van mening dat die werklike werkloosheidsyfer heelwat hoër is as 5,3

%. Die gemiddelde werkloosheidsyfer vir die Wes-Kaap is 18,6 %. Die gemiddeldes

vir die landelike gebiede in die Provinsie is oor die algemeen hoër as hierdie

gemiddelde, want daar is minder werksgeleenthede. Voorbeelde is Uniondale en die

Weskus met werkloosheidsyfers van onderskeidelik 71 % en 63 % (Die Burger, 18

Oktober 2002:2).

7.5.4 Jaarlikse inkomste

Die jaarlike inkomste van mense is 'n goeie indikator van die sosio-ekonomiese

omstandighede in 'n gebied. In die afdeling salons kyk na die jaalikse individuele

inkomste en die jaarlikse huishoudelike inkomste, want daar is dikwels meer as een

broodwinner in 'n huishouding. Tabel 7.5.3 toon die relevante statistieke aan.
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Tabel 8.5.3: Jaarlikse individuele inkomste en jaarlikse huishoudelike inkomste

vir Kaap Agulhas gebied.

Jaarlikse inkomste Individuele Huishoudelike
inkomste inkomste

Geen 10139 117
R 1-2400 583 56
R 2401 -6000 3080 610
R 6001 - 12000 2430 906
R 12001 -18000 1058 770
R 18001 - 30000 887 841
R 30001 - 42000 534 463
R 42001 - 54000 360 326
R 54001 - 72000 350 340
R 72001 - 96000 200 248
R 96001 - 132000 132 216
R 132001 - 192000 54 108
R 192001 - 360000 47 42
Meer as R 360000 30 30
Ongespesifiseerd 1410 498
Nie van toepassing 804 17..

(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):12-14)

Uit die tabelle kan afgelei word dat 16 232 (73,4 %) van die bevolking in die

studiegebied 'n inkomste van R12 000 en minder per jaar verdien. Dit is minder as 'n

R 1 000 per maand. Die getal sluit wel kinders onder 15 jaar en bejaardes ouer 65 jaar

in wat geen inkomste verdien nie, maar dit is steeds 'n baie groot persentasie van die

bevolking wat 'n baie lae jaarlikse inkomste het. Dit is nadelig vir die plaaslike

ekonomie, want hierdie mense het baie min koopkrag om besighede te ondersteun.

Die studiegebied het 5 588 huishoudings en 'n bevolking van 22 107. Die gemiddelde

aantal mense per huishouding is gevolglik 4. Die analise van huishoudelike inkomste

is nuttig, want die broodwinners moet voorsien vir die afhangklikes 10 die

huishouding ook. Volgens die statistieke is daar 'n 117 huishoudings 10 die

studiegebied met geen vorm van inkomste. Hierdie huishoudings is dus afhangklik

van bestaansboerdery, donasies ofwelsyn (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 14).
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7.5.5 Afleidings

Die navorser het reeds bepaal dat die studiegebied 'n gemiddelde bevolkingsdigtheid

van 9 mense per vierkante kilometer het. Dit is kenmerkend van landelike bevolkings

met klein nedersettings wat yl versprei is oor groot areas. Al die dorpe in die gebied is

klein, behalwe Bredasdorp. Skaalvoordele vir die gebied ontbreek (Sentrum vir

Landelike Regstudie, 1995:27). Dit is die voordele wat ontstaan as gevolg van die

konsentrasie van mense in 'n gebied. Die kostes in die voorsiening van

infrastruktuurdienste per kapita(persoon) is hoër in landelike gebiede is as in stedelike

gebiede.

Die apartheidsbeleid wat in Suid-Afrika toegepas was, het gelei tot die vestiging van

gefragmenteerde gemeenskappe. Die verskillende bevolkingsgroepe het apart van

mekaar gevestig met skeidingslyne tussen hulle (Sentrum vir Landelike Regstudie,

1995 :27). Die verskillende gemeenskappe het ongelyke toegang tot dienste en

ekonomiese geleenthede. Blanke gemeenskappe het tradisioneel beter dienste

infrastruktuur as kleurling en swart gemeenskappe. Integrasie van hierdie

gemeenskappe IS nodig om die ongelykhede van die verlede uit te wis. Die

voorsiening van dienste vir gefragmenteerde gemeenskappe is duurder as vir

geïntegreerde gemeenskappe, want infrastruktuur moet oor groter afstande aangesluit

word. Dit is twee redes waarom die integrasie van plattelandse gemeenskappe nodig

IS.

Die gebied het 'n totale swart bevolking van 1 313. Aangesien hulle so min is, het die

swart bevolking nie aparte nedersettings gevorm nie. Hulle het hoofsaaklik ingeskakel

by die kleurling gemeenskappe waar hulle wel groeperings gevorm het binne hierdie

gemeenskappe.

Fragmentasie tussen nedersettings in die Kaap Agulhas gebied is dus tweevoudig. Dit

is tussen blankes en kleurlinge. 'n Voorbeeld is die skeiding tussen Struisbaai Noord

en Struisbaai Suid. Dit is onderskeidelik die kleurling gemeenskap en die blanke

gemeenskap. Hierdie twee gemeenskappe vorm deel van dieselfde dorp, maar het 'n
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skeidingsgrens van 1,5 kilometer tussen hulle. Integrasie van hiedie gebiede sal nie

vanselfsprekend geskied nie. Pro-aktiewe ontwikkelingsinisiatiewe is nodig om

integrasie te bewerkstellig (Sentrum vir landelike regstudie, 1995:28).

7.6 Infrastruktuur

Fisiese infrastruktuur en toegang tot dienste korreleer gewoonlik met die sosio-

ekonomiese omstandighede van gemeenskappe. Die meer gegoede gebiede het

gewoonlik goeie infrastruktuur, terwyl armer gebiede swakker infrastruktuur het.

Landelike gebiede word veral gekenmerk deur gebrekkige infrastruktuur, want die

insetkoste vir die aanleg en voorsiening van dienste is groter. Die rede hiervoor is dat

die infrastruktuur van afgeleë gebiede verbind moet word met bestaande

infrastruktuur. Voorbeelde is die aansluiting van paaie, water en elektrisiteit oor groot

afstande by bestaande netwerke. Die lae bevolkingsdigthede in landelike gebiede

beteken groter eenheidskostes, want die koste van voorsiening moet deur relatief min

mense gedra word.

Die seisoenaliteit van die studiegebied bring mee dat die infrastruktuur voldoende

moet wees om die groot massas besoekers tydens seisoentye te akkomodeer. Vir die

res van die jaar word die infrastruktuur egter onderbenut. Die groot kostes van

voorsiening moet gevolglik gedek word deur die kort tydperk van optimale benutting.

Die bogenoemde is algemene beperkinge wat in berekening gebring moet word by die

voorsiening van infrastruktuur in gebiede soortgelyk aan die studiegebied. In hierdie

afdeling sal die huidige infrastruktuur van die studiegebied bespreek word, met

spesifieke verwysing na die geleenthede en beperkinge wat dit vir die gebied inhou.

7.6.1 Padinfrastruktuur

Die padinfrastruktuur van 'n gebied is belangrik omdat dit die toegangklikheid van

die gebied bepaal. Die toegang tot die studiegebied is reeds bespreek. Dit sal weer
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kortliks bespreek word en die padinfrastruktuur in die studiegebied salook bespreek

word.

Die N2 nasionale pad is in die binneland geleë en vorm die hoofroete tussen Kaapstad

en die Ooskus. Drie teerpaaie draai af uit die N2 om toegang tot KaapAgulhas te

verleen. Hierdie afdraaipaaie is by Caledon, Stormsvlei en voor Swellendam

onderskeidelik. Al drie strek tot in Bredasdorp. Twee teerpaaie verbind

Struisbaai/L'Agulhas en ArnistonlWaenhuiskrans onderskeidelik met Bredasdorp.

Die TR28 is 'n teerpad wat kuslangs strek vanaf Rooi-els, deur Hermanus, tot in

Gansbaai. Die MR28 verbind Gansbaai met Die Dam. Dit is ook 'n teerpad en vorm

deel van die kusroete. Die teerpad stop by Die Dam. Aanvangklik sou die MR28

verleng geword het om kuslangs te strek tot by Struisbaai. Die doel van hierdie roete

sou wees om toerisme in die gebied te bevorder. 'n Omgewing impakstudie

(Hill,1984) het egter bevind dat die beplande pad ongewens is, aangesien dit

grootskaalse ekologiese versteuring van die sensitiewe Soetanysberg area sou

veroorsaak het. Die gevolg is dat daar besluit was om eerder die bestaande gruispaaie

tussen Die Dam en Bredasdorp en Die Dam en Struisbaai op te gradeer sodra fondse

beskikbaar word (Overberg Streekdiensteraad, 1994:25).

Die bogenoemde gruispaaie is meer as lOjaar later egter nog nie geteer nie. Die paaie

is oorwegend in 'n goeie kondisie, maar gedurende die wintermaande verspoel die

paaie. Die paaie is dan glad en vorm gate met waterdamme. Dieselfde geld vir die

gruispaaie tussen L' Agulhas en Suiderstrand en die stuk tussen Struisbaai en

Arniston.

Oor die algemeen vermy toeroperateurs gruispaaie sover moontlik, veral met

bustoere. Dit beteken dat daar minder besoekers tot die studiegebied is as wat daar

potensiaal kan wees. Die konstruksie van teerpaaie is wel duur, maar dit verbeter

toegangklikheid. Meer besoekers sal groter inkomste vir die plaaslike ekonomie

beteken.
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Die teerpaaie in die studiegebied is in 'n goeie toestand en die onderhoud daarvan is

redelik laag. Die hoofrede hiervoor is omdat daar min swaarvoertuie op die paaie ry.

Die gruispaaie verg egter meer onderhoud. Die Overberg het 'n hoë reënvalsyfer en

reën verweer die gruispaaie. Dit moet gereeld geskraap word anders raak dit gevaarlik

en onbegaanbaar. Die gruispad tussen L'Agulhas en Suiderstrand moet byvoorbeeld

in die winter elke maand en 'n half geskraap word. Hiervoor moet die munisipale

skraper vanaf Bredasdorp deurry, vir twee dae padskraap, en daar moet basisgrond

ingery word.

7.6.2 Elektrisiteit

Drie hoofkraglyne voorsien Kaap Agulhas met Eskom krag. Substasies lans hierdie

kraglyne herlei die krag deur die studiegebied na wonings en industrie (Overberg

Streekdiensteraad, 1994:25). 85 % van alle huishoudings in die studiegebied het

Eskom krag. Sommige plaasarbeiders se wonings het nie krag nie, veral in

NapierlKlipdale gebied. Die gebruik van gas, parafien en sonkrag is nie algemeen nie

en die 15% sonder Eskomkrag gebruik hoofsaaklik kerse en hout vir beligting en

verhitting (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 15-16).

Elektrisiteit is nie 'n groot beperkende faktor op ontwikkeling in die studiegebied nie.

Elektrisiteit word deur Eskom kragbronne voorsien en tekorte is onwaarskynlik vir

die nabye toekoms. Huishoudings sonder elektrisiteit sal maklik by die bestaande

elektrisiteit infrastruktuur aangesluit kan word.

7.6.3 Watervoorsiening

Watervoorsiening in die studiegebied is in die vorm van boorgatwater. Bredasdorp,

Napier, Elim en Suiderstrand het genoeg boorgate en opgaardamme om in hul huidige

behoeftes te voorsien. By Arniston/W aenhuiskrans en StruisbaaiIL' Agulhas is

watervoorsiening 'n probleem. Beide is vakansieoorde met groot getalle besoekers in

die somer vakansies. Dit is die droogste tyd van die jaar wat 'n laer watertafel

beteken. Grondwaterbronne, soos boorgate, se vervangingstempo daal, want 'n laer

watertafel veroorsaak minder drukking {Die vervangingstempo is die tyd wat dit vat
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om die hoeveelheid water wat onttrek is, te vervang, dit wil sê hoe vinnig die water

terugsyfer in die boorgat in). Indien die vervangingstempo laer raak as die tempo

waarteen water uit 'n boorgat gepomp word, sal die boorgat opdroog.

Die grootste vraag na water by die kusdorpe ontstaan op die mees ongepaste tyd vir

grondwaterbronne. Hierdie probleem kan opgelos word deur meer of groter

opgaardamme te bou. Sodoende kan water reserwes opgebou word. Dit skep egter

weer 'n ander probleem, naamlik verhoogde water-eenheidskostes. Hierdie

maksimum vraag na water duur slegs vir 'n kort tydperk een tot twee keer per jaar.

Vir die res van die jaar word die waterinfrastruktuur onderbenut (Overberg

Streekdiensteraad, 1994 :67).

Watervoorsiening in die studiegebied moet beslis as 'n beperkende faktor beskou

word vir potensiële ontwikkeling. Deeglike waterstudies sal voor enige

noemenswaardige ontwikkelingsprojekte gedoen moet word om die haalbaarheid

daarvan te toets.

Watertekorte in seisoentye is nie die enigste probleem met watervoorsiening nie.

Slegs 71,2 % van alle huishoudings in die studiegebied het wateraansiuitings in hul

wonings, met 16,2 % wat waterpunte op hul persele het en 10.8% moet gebruik maak

van publieke krane. Die oorblywende 1.8% maak gebruik van tenkwa's, natuurlike

bronne en private boorgate (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 17).

7.6.4 Riolering

Verskillende rioleringsisteme word in die studiegebied gebruik. Bredasdorp en Napier

het spoelrioolnetwerke met onderskeidelik 99,4 % en 68 % van die huishoudings wat

spoeltiolette het (Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a): 16).

In die res van die studiegebied ontbreek rioolnetwerke. Spoeltiolette word steeds

oorwegend gebruik, maar dit is verbind met sypelrioolstelsels of suigtenks. Die

gebruik van sypelrioolstelsels hou die gevaar in van waterbesoedeling. Dit kan 'n
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beperking wees in die gebiede waar grondwater vir huishoudelike gebruik aangewend

word. Impakstudies sal gedoen moet word om die gekiktheid vir sypeltenks vas te stel

(Kaapse Provinsiale Administrasie, 1990:73).

Omtrent 80 % van die huishoudings het spoeltiolette. Die ander maak gebruik van

putlatines of emmerlatrines, terwyl III (2 %) huishoudings geen tiolette het nie (Kaap

Agulhas Munisipaliteit, 200I(a): 16).

7.7 Samevatting

Die studiegebied het baie geleenthede vir ontwikkeling. Dit is veral die

onontwikkelde natuurlike gebiede, kuslyn en kulturele attraksies wat groot

geleenthede inhou vir toerisme. Marine hulpbronne hou ook ekonomiese geleenthede

in, veral die potensiaal vir perlemoenplase. Hierdie geleenthede bestaan juis as gevolg

van onderontwikkeling van die gebied. Dit kan verlore gaan indien die gebied nie op

'n volhoubare en verantwoordelike wyse ontwikkel word nie.

Die onderonontwikkelde voorkoms van die Kaap Agulhas gebied veroorsaak egter

beperkinge vir ontwikkeling ook. Eerstens is die sosio-ekonomiese omstandighede in

afgeleë landelike gebiede is dikwels swak. Ongeletterdheid en werkloosheid is hoog

met 'n kwynende ekonomie. Kaap Aglhas se omstandighede is heelwat beter as

sommige van die ander landelike areas in die Wes-Kaap en die res van Suid-Afrika.

Tweedens, veroorsaak die lae bevolkingsdigtheid hoë insetkostes in die voorsiening

van dienste. Die infrastruktuur is gebrekkig en dit plaas 'n aantal beperkinge op die

ontwikkeling van die gebied. Belangrike toegangspaaie langs die kus is in 'n swak

toestand. Toerisme lei hieronder. Sommige huishoudings het geen elektrisiteit, water

of riolering nie. Kragonderbrekings kom gereeld voor in Struisbaai/L' Agulhas en dit

lei tot verliese. Die kusgebiede maak gebruik van boorgatwater en die watervoorraad

is beperk. Addisionele waterbronne sal benodig word vir toekomstige ontwikkelings
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Die endemiese natuurskoon beperk ook ontwikkeling, want dit moet bewaar word. In

sekere sensitiewe gebiede salontwikkeling nie toegelaat word nie. Hierdie gebiede is

uniek en dit regverdig die bewaring daarvan.
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8. GEVALLESTUDIE

8.1 Inleiding

In die vorige hoofstuk is die beperkinge en geleenthede vir ontwikkeling in die Kaap

Agulhas gebied is reeds bespreek. Gemeenskappe moet die beperkinge in hul

omgewing aanspreek of omseil om die ontwikkelingspotensiaal te verwesenlik. Die

geleenthede vir ontwikkeling bepaal die ontwikkelingspotensiaal. Die behoeftes van

die gemeenskap onstaan as gevolg van die gaping tussen die huidige vlak van

ontwikkeling en die potensiële vlak van ontwikkeling. Volgens die GOP proses, moet

hierdie behoeftes geïdentifiseer word en geprioritiseer word, want hulpbronne is

beperk en al die behoeftes kan nie gelyktydig aangespreek word nie.

Struisbaai/L' Agulhas dien as gevallestudie en die ontwikkelingsprioriteite in die

gebied sal gelys word. Die Agulhas CoastCare Projek is 'n voorbeeld van projekte

wat in die studiegebied uitgevoer word en salook bespreek word.

8.2 Ontwikkelingsprioriteite in Struisbaai/L' Agulhas

Tabel 10.1 toon die ontwikkelingsprioriteite vir Struisbaai/L' Agulhas soos deur die

GOP proses bepaal.
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TabellO.l: Tabel met die ontwikkelingsprioriteite volgens die GOP proses.

BEHOEFTES GEiDENTIFISEER BEDRAG
BENODIG

TYD-ROOSTER,
DEPARTEMENT EN
2001/2002 BEGROTING

GRONDGEBRUEKBEPLANNING

Rioolretikulasie L'Agulhas en Struisbaai 225000
[opstel van planne]
Rioolstortingsterrein by L' Agulhas moet 50 000
geïdentifiseer word
Hoofstraat opgradeer indien L'Agulhas
Nasionale Park ontwikkel
Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning 100 000
(GOP) (hele munisipale gebied)

Ruimtelike beplanning
Struisbaai/L' Agulhas met
verwysing na die volgende:

(a) Plan vir Struisbaai SSK
(b) Plan vir L' Agulhas
(c) Fiets/stap/drafpad langs Hoofweg

L'Agulhas
(d) Verskuiwing

L'Agulhas
(e) Visverwerkingsterrein te Struisbaai

(Raad tree op as Koërdineerder)
(t) Struisbaai-Noord moet fisies

geïntegreer word met res van die
dorp

(g) Herbeplanning van kusgebied te
Struisbaai

(h) Bootherstelgeriewe / plek te
Struisbaai

vir
spesifieke

van werkplaas

RAND

80000
60000
10 000

2000

5000

10000

Jul-Jun *(PW) R 80 000
Jul-Jun (PW) R 60 000

Jul-Mrt (PW) RIOOODD
*(PW) = Publieke Werke

TOERISME
Ablusie genewe te Suiderstrand moet ODM
voorsien word
Ontwikkeling van toerisme infrastruktuur
met volgende afdelings:

(a) Hotagterklip is 'n ideale ligging vir 'n 261 500
toerisme kantoor te Struisbaai

(b) Toerisme inligtingsborde by ingange 92000 Jul-Des (PW) R 92 000
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van al die dorpe
(c) Ontwikkeling van walvis toerisme
(d) Opleiding van rolspelers 10 000
(e) Fondse vir toerisme werksaamhede

Bemarking en ontwikkeling van toeriste 200 000
attraksies van die streek en visiebepaling van
toerisme
Opgradering van vakansie-
oorde/karavaanparke (deurlopend)
Gebrek aan mensgemaakte Privatiseer
ontspanningsfasiliteite te Struisbaai

EKONOMIE

Werkskepping opgebreek in die volgende:

Arbeidsintensiewe besighede moet
aangespoor word d.m.V.
aanspoormaatreëls (deel van
bemarking)
Daar moet nie so streng opgetree
word teenoor persone wat besighede
van hul huise af bedryf rue
(aangespreek deur die opstel van
nuwe skemaregulasies )
Opleidingskursusse vir werkloses
Struktuur van kleinsake
Vestiging van perlemoenplaas

Alternatiewe werk moet vir vissers geskep
word.

SPORT EN REKREASIE

Opgradeer van sportgeriewe by Struisbaai
Opgradering van ontspanningsgeriewe en
dagbesoekerfasiliteite te L' Agulhas

20000
10 000

Aug (PW) R 20 000
Sept - Nov (PW) RIO
000

VEILIGHEID EN SEKURITEIT

Misdaadvoorkoming met die volgende
afdelings:

(a) Verskaffing van alternatiewe verblyf
aan bosslapers

(b) Verbetering van straatligte te
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L'Agulhas
(c) Skoonmaak van munisipale erwe

(deurlopend)
(d) SAPD Struisbaai kantoor opgradeer 250 000 Jul - Jun (Publieke

gesondheid) RI20000

ELEKTRISITEIT

Vervang oorhoofse geleiers en netwerk:
(a) L'Agulhas
(b) Struisbaai

Straatligte opgradeer by Struisbaai en
L' Agulhas
Suiderstrand toevoerlyn

50000
300000

400000

Jul - Mrt *(E) R 50 000
Jul - Mrt *(E) R 300 000

Jul- Mrt #(AH) R 400 00

*(E) = Elektrisiteitdiens
#(AH) = Ad-Hoc
Kapitaalbesteding

SIVIELE DIENSTE

STORMWATER
(a) Stormwater opgradering m 85200

L'Agulhas
(a)(i) Erwe 333, 323 Fase 3
(a)(ii) Cliff- en Montgomery
(b) Stormwater opgradering by 210 000

WATER

(a) Voorsiening van water aan alle
individuele huishoudings
(b) Telemetrie: L' Agulhas
(c) Opgradering van netwerk m

Struisbaai
(d) L'Agulhas verleng netwerk,

Neethlingstraat
(e) L' Agulhas herstel reservoir
(f) Waterdiensteplan: Struisbaai
(g) Waterbronontwikkeling: Struisbaai
(h)Waterverliesbeheer: Struisbaai

L'Agulhas

STRATE
(a) Herseël van strate by L' Agulhas
(b) Herseël van strate by Struisbaai
(c) Herbou strate L' Agulhas
(d) Herbou strate Struisbaai

50000

150000

10000

99000
75000

300000
10 000
20000

102000
200000
18000

342250

Jul - Jun (PW) R 150 000

Sep - Nov (PW) RIO 000

Sep - Nov (PW) R 99 000
Jul- Nov (PW) R 75000
Jul - Sept (PW) R300 000
Des - Jan (PW) R 10000
Okt - Nov (PW) R 20 000

Okt - Nov (PW) R 53 300
Sep - Okt (PW) R 200
000
Okt - Nov (PW) R 18 000
Jan - Mei (PW) R 342
250
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(d) Ablusiegeriewe by kusareas en 500 000 Jul - Nov (PW) R 100 000
sakekerns

(e) Spoedwalle: L' Agulhas
(f) Sypaadjies opgradeer: L'Agulhas 20 000

Struisbaai-Noord se ongeteerde strate
(c) Netwerk: Struisbaai

RIOLERING
(a)Struisbaai rioolnetwerk

150000

150000
Nov - Feb (PW) R 20 000

DIENSLEWERING

Aug - Nov (PW) R 150
000

Swak TV ontvangs by L'Agulhas en
Struisbaai
Bankagentskappe in L' Agulhas en Struisbaai
Biblioteek in L' Agulhas
Publieke vervoer infrastruktuur tussen
Struisbaaill' Agulhas en Bredasdorp

35000

Banke

ODM

GESONDHEID

Meer personeel en diensure by klinieke ODM

BEHUISING

Sub ekonomiese behuising vir bejaardes
(huisvesting vir bejaardes)

MAATSKAPLIK

Ouetehuise, dagsorgsentrums vir gestremdes,
jeugsentrums of ander welsynsentrums in
Struisbaai

NATUURLIKE OMGEWING

Indringerbeheer by L' Agulhas (Ontbossing) 10000 Feb -Mrt (PW) RIO 000
Indringerbeheer by Struisbaai (Ontbossing) 20000 Okt - Mrt(pW) R 50 000

- Die sensitiewe voorduinsisteem by 50000
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Struisbaai moet beskerm word
- Plasing van herwinningshouers binne Privatiseer

dorp
(Kaap Agulhas Munisipaliteit, 2001(a):45-53)

Nou is dit nodig om hierdie behoeftes te realiseer. Projekte is die instrumente vir die

implementering van strategieë om vasgestelde doelwitte te bereik. In die studiegebied

is daar verskeie projekte om bogenoemde behoeftes aan te spreek en

gemeenskapsontwikkeling teweeg te bring. Die Agulhas CoastCare Projek sal as

voorbeeld dien en vervolgens bespreek word.

8.3 Agulhas CoastCare Projek

Die doel van die Agulhas CoastCare Projek is om werksgeleenthede in die gebied te

skep deur die instandhouding van die kusgebied. Dit sluit die volgende aktiwiteite in:

• Gemeenskapsopruiming op 'n weeklikse basis. Vullis word opgeruim In

Struisbaai Noord en allangs die Bredasdorp pad deur tot by Suiderstrand.

• Opleidingsessies vir werkers elke Maandag.

• Kusopruiming. Dit sluit strandgebiede, aangrensende padreserwes en

parkeerareas in. Die area wat skoongemaak word strek vanaf die Arniston grens

weswaarts tot by Buffelsjags. Dit is ongeveer 'n 100 kilometer kuslyn en 5

kilometer langs die Heuningnesriviermonding. Die opruiming geskied ook op 'n

weeklikse basis.

• Opruiming van Struisbaai hawe en Arniston hawe se parkeerareas en

vullisdromme, twee dae 'n week.

• Duinstabilisering rondom die Heuningnesriviermond om die riviermonding oop

te hou. Dit word maandeliks vir ongeveer drie dae gedoen.

• Instandhouding by die Agulhas vuurtoring op 'n daaglikse basis.

• Rehabilitasie en instandhouding by Bergplaas, Soutpan en ander park areas. Dit

word gedoen soos wat dit nodig geag word.

• Beplan, in samewerking met Sanparke, staproetes met rusbankies en uitsigpunte

rondom die Vuurtoring en Mees Suidelike Punt area.
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• Dit verrig ook eenmalige aktiwiteite, byvoorbeeld ontbossing (Advieskomitee,

2002:4).

CoastCare stel hulself ook beskikbaar vir soortgelyke aktiwiteite. Die owerheid of

ander organisasies kan skriftelike versoeke aan die projekbestuurder rig. CoastCare

sal die arbeid verskaf, indien dit in die werkskedule ingepas kan word. Die instansies

moet egter selfvervoer en toerusting voorsien (Advieskomitee, 2002:3).

Die Agulhas CoastCare projek is 'n voorbeeld van een van die projekte in die

studiegebied wat daarop gemik is om die behoeftes van die plaaslike gemeenskap te

bevredig. Hierdie enkele projek spreek 'n hele aantal van die behoeftes en prioriteite

aan wat gelys is vir die StruisbaaiIL' Agulhas gebied. Voorbeelde is werkskepping,

opleiding, wandelroetes en ontbossing. Daar is 43 werksgeleenthede is reeds deur

hierdie projek geskep (Advieskomitee, 2002:5).
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9. GEVOLGTREKKNG

Die Kaap Agulhas gebied is werklik die "onontdekte juweel van die Kaap". Uit die

werkstuk kan 'n mens aflei dat die gebied groot ontwikkelingspotensiaal het.

Toerisme hou die die meeste geleenthede in, want dit is 'n industrie wat wereldwyd
(

groei en die studiegebied het baie natuurlike en kulturele bates. Plaaslike rolspelers

moet hulself toespits op eko-toerisme en sover moontlik die ekologiese diversiteit van

die gebied handhaaf Toerisme kan en moet die katalisator wees vir 'n oplewing in

plaaslike ontwikkeling, maar dit moet op 'n volhoubare en verantwoordelike wyse

gedoen word.

Die doel van die owerheidsbeleide wat in hoofstuk drie bespreek is, is juis om

menslike aktiwiteite te kontroleer en spesifiek die ontwikkeling en bestuur van

kusgebiede. Die beleide vorm gesamentlik 'n raamwerk met doelwitte soos

volhoubare ontwikkeling en gelykheid. Dit verskaf rigting aan

ontwikkelingsinisiatiewe deur prosesse en prosedures voor te skryf Die geïntegreerde

ontwikkelingsbeplanning proses is 'n voorbeeld.

Die GOP proses is doeltreffend, want dit bevorder koërdinasie en integrasie van

plaaslike rolspelers in strategiese ontwikkelingsbeplanning. Die rolspelers word van

die begin van die proses betrek. Dit voorkom duplikasie tussen sektore en

vergemaklik implementering later in die proses. 'n Analise van die beperkinge en

geleenthede in die studiegebied gee 'n aanduiding van die behoeftes wat in die

gemeenskap bestaan. Die vernaamste beperkinge is gebrekkige infrastruktuur, isolasie

en die sosio-ekonomiese realiteite van die gemeenskappe.

Die gevallestudie het die ontwikkelingsprioriteite vir Struisbaai/L' Agulhas

geïdentifiseer volgens die GOP proses. Projekte is die instrumente vir die

implementering van ontwikkelingstrategieë. Die Agulhas CoastCare Projek is as

voorbeeld bespreek. Dit spreek verskeie van die ontwikkelingsprojekte gelyktydig

aan, byvoorbeeld werkskepping en ontbossing (Advieskomitee, 2002:4).
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Die Kaap Agulhas Munisipaliteit is die fasiliteerder vir ontwikkelingsaksies. Dit skep

ruim geleenthede vir die publiek en ander rolspelers om insette te lewer en deel te

neem aan die beplanningsproses. Die publiek organiseer hulself ook en vorm

organisasies om hul belange te verteenwoordig, byvoorbeeld die Struisbaai/L' Agulhas

Besigheidskamer. Hierdie toegewyde deelname is bevorderlik vir die sukses van

ontwikkelingsprojekte. Die beleidsraamwerk, aktiewe rolspelers en geleenthede in die

Kaap Agulhas gebied, maak volhoubare kusontwikkeling moontlik.
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10. VOORSTELLE

Bevorder plaaslike ekonomiese ontwikkeling (LED) deur toerisme in die gebied aan

te moedig. Plaaslike gemeenskappe moet betrek word by die beplanning en

implementering van toerisme strategieë. Hulle speel 'n groot rol om 'n vriendelike,

skoon atomosfeer te skep vir besoekers. Die gemeenskap sal beter samewerking bied,

indien hulle ook voordeel trek uit toerisme, byvoorbeeld plaaslike indiensname vir

projekte.

Neem pro-aktiewe stappe om toerisme aan te moedig deur bemarkingsveldtogte te

loods. Maak gebruik van verskillende media, veral die internet. Koordineer

bemarking tussen die verskillende dorpe en bemark die Kaap Agulhas gebied in

geheel. Skep vir die gebied 'n identiteit soos byvoorbeeld die Weskus.

Opgradeer die padinfrastruktuur in die gebied om toeganglikheid te verbeter vir

toerisme en ander industrieë. Die kusroete stop by Die Dam. Die gruispad tussen Die

Dam en Struisbaai wat binnelands loop moet geteer word. Sodoende is die Kaap

Agulhas gebied meer toeganglik vir toergroepe langs die kusroete. Dit sny 'n groot

ompad uit.

Watervoorsiening is 'n probleem vir toekomstige ontwikkeling. In die nabye toekoms

is addisionele boorgate die mees koste effektiewe oplossing, maar dit plaas meer druk

op grondwaterbronne. Op die langtermyn sal daar gekyk moet word na alternatiewe

bronne. Die hoë koste om 'n waterpyplyn aan te lê vanaf bestande waterskema' s in

die Kaap, en die verbeterde tegnologie van seewater ontsouting, maak laasgenoemde

'n sterk alternatief om te oorweeg.

Die publiek is geregtig op toegang tot kusgebiede. Die kus moet of weer oopgestel

word vir voertuie of toegangspunte moet op toepaslike intervalle aangebring word.

Dit is moeilik om kontrole te hou oor voertuie en die skade wat dit aanrig. 'n

Alternatief is om te onderhandel met privaat grondeienaars en Suid-Afrikaanse

Nasionale Parke om 'n binnelandse roete te skep met toegangsroetes wat afdraai na
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die see. Voorsien parkeerareas sodat besoekers hul voertuie kan parkeer en te voet

langs die kuslyn beweeg. Hierdie toegangspunte moet op intervalle geplaas word

sodat die hele kusgebied toegangklik is op stapafstand.

Tans is die toerisme industrie baie seisoenaal. Somermaande word die gebied oorval

met besoekers, maar vanaf Mei tot September is dit baie stil. Strategieë moet geskep

word om seisoentye te verleng. Lok besoekers met afslag pakette en aktiwiteite soos

feeste en hengel kompetisies. Bemark die gebied aan marksegmente wat nie somer

afhangklik is nie, byvoorbeeld buitelandse toergroepe.

Identifiseer terreine en ontwikkel perlemoenplase. Dit sal werksgeleenthede skep.

Die plaaslike gemeenskap moet betrek word by gemeenskapsprojekte met die

uiteindelike doel dat hulle self die projekte bestuur. Projekte moet so ontwerp word

dat dit op die korttermyn resultate begin wys om die gemeenskap gemotiveerd te hou.

Die ekologiese diversiteit van die gebied moet behou word om voordeel te kan trek uit

eko-toeisme.
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