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No.3 12 Februarie 2009 

[Engelse teks deur die Premier geteken] 

KWAZULU-NATAL WETOP BEPLANNING EN 


ONTWIKKELING, 2008 


(No. 06 van 2008) 

Goedgekeur op 05-12-2008 

WET 


Om voorsiening te maak: vir die aanvaarding, vervanging en wysiging van skemas, om 

voorsiening te maak vir die onderverdeling en konsolidering van grond; om voorsiening 

te maak vir die ontwikkE!ling van grond buile skemasj om voorsiening Ie maak vir die 

fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplanne vir die onderverdeling of 

ontwikkeling van grand; om voorsiening te maak vir die verstelling, opskorting en 

skrapping van beperklngs met betrekking tot grond; om algemene beginsels in te stel vir 

die permanente sluttlng van munisipale paaie of openbare plekke; om voorsiening te 

maak vir die aanvaarding en erkenning van skemas, om voorsiening te maak vir 

kompensasie ten opsigte van aangeleenthede gereguleer deur die Wet; om die KwaZulu

Natal Beplannings- en Ontwikkelingsappeltribunaal in te stel; om voorsiening te maak vir 

provinsiale beplannings- en ontwlkkelingsnorme en -standaarde; en om voorsiening Ie 

maak vir vemante aangelieenthede. 
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NADEMAAL die wet 

(a) 'n eenvormige beplannings- en ontwikkelingstelsel wat aile burgers van die provinsie billik 

behandel, moet bevorder; 

(b) 'n regverdige en billike standaard van beplanning en ontwikkeling aan elkeen in die 

provinsie moet voorsien en terselfdertyd diversiteit soos stedelike en plattelandse behoeftes 

moet akkommodeer; 

(c) goeie praktyke en benaderings tot beplanning en ontwikkeling wat buite die formele 

beplannings- en ontwikkelingstelsel ontwikkel het, moet inkorporeer en daarop voortbou; 

(d) 'n beplannings- en ontwikkelingstelsel moet bevorder wat die historiese onregte regstel 

wat deur 'n gefragmenteerde beplannings- en ontwikkelingstelsel verewig is; 

(e) regmatige ontwikkeling moet voorstaan; 

(f) duidelik moet wees, insluitende die verhouding tussen verskillende wette; 

(g) prakties moet wees; 

(h) sekerheid moet bevorder; 

(i) tydige stappe deur beleidsbepalers moet vereis; 


U) beleidsbepalers moet lei; 


(k) van beleidsbepalers moet vereis om kundige raad in te win voor 'n besluit geneem word; 

en 

(I) toepasbaar moet wees; en 

NADEMAAl beplannings- en ontwikkelingsbesluite deur plaaslike regering geneem moet word, 

met appelle wat beslis word deur 'n onafhanklike tribunaal van kundiges aangestel deur die LUR in 

oorleg met die Uitvoerende Raad van die provinsie, 

WORD DAAR DERHALWE deur die Provinsiale Wetgewer van die provinsie KwaZulu-Natal soos 

volg bepaal:-

RANGSKIKK!f'JG VAN ARTIKELS 
Artikel 

HOOFSTUK 1 

OMSKRYWINGS EN DOELWITTE VAN WET 


1 . Omskrywings 

2. Doelwitte van Wet 
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HOOFSTUK2 

SKEMAS 

Deel 1: Inleidende bepalings, inhoud, regsgevolge, hersiening en rekord van skemas 

3. Doel van skema 

4. Verantwoordelikheid om skema op te stel 

5. Inhoud van skema 

6. Status van skema 

7. Hersiening van skema 

8. Rekord van skemas 

Deel2: Aanvaarding, vervanging en wysiging van skema 

9. Persone wat aanvaarding, vervanging of wysiging van skema kan inisieer 

10. Proses vir aanvaarding, vervanging of wysiging van skema 

11. Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

12. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepafing van voorgestelde aanvaarding, vervanging of 

wysiging van skema 

13. Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde aanvaarding, vervanging of wysiging van 

skema 

14. Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van 

skema 

15. Appel teen munisipaliteit se besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van skema of 

versuim om te besluit oor wysiging van skema 

16. Datum wanneer munisipaliteit se besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van skema 

van krag word 

Deel 3: Algemene beginsH/s vir ontwikkeling van grond gelee binne die gebied van skema 

17. Aigemene beginsels vir ontwikkeling van grond gelee binne die gebied van skema 

18. Plig om prafessionele evaluasie en aanbeveling in te win 

19. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde ontwikkeling van grand 

20. Munisipaliteit se besluit 
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HOOFSTUK 3 


ONDERVERDEUNG EN KONSOUDERING VAN GROND 


21. Onderverdeling of konsolidering van grond toelaatbaar slegs ooreenkomstig hierdie 

Hoofstuk 

22. Persone wat die onderverdeling of konsolidering van grond kan inisieer 

23. Proses vir onderverdeling of konsolidering van grond 

24. PUg om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

25. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grond 

26. Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of konsolidering van grond 

27. Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grond 

28. Appel teen munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of konsolidering 

van grond 

29. Datum wanneer munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grond van krag word 

30. Regsgevolge van goedkeuring van onderverdeling of konsolidering van grond wat die 

verstelling of wysiging van 'n algemene plan uitmaak 

31. Beperking van sekere werksaamhede met betrekking tot grond vir goedgekeurde 

onderverdeling of konsolidering van grond voor voldoening aan voorwaardes 

32. Indien van planne en dokumente by landmeter-generaal ooreenkomstig aansoek om die 

onderverdeling of konsolidering van grond 

33. Indien van planne en dokumente by landmeter-generaal waar grond deur die munisipaliteit 

onderverdeel of gekonsolideer is 

34. Indien van aktes, planne en dokumente by registrateur van aktes ooreenkomstig aansoek 

om die onderverdeling of konsolidering van grond en sertifikaat van voldoening aan sekere 

voorwaardes van goedkeuring voor oordrag van grond 

35, Indien van aktes, planne en dokumente by registrateur van aktes waar grond deur die 

munisipaliteit onderverdeel of gekonsolideer is 

36, Oordrag van paaie, parke en ander oop ruimtes 

37, Verstryking van goedkeuring vir onderverdeling of konsolidering van grond 
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HOOFSTUK 4 

ONTWIKKELING VAN GROI\JD GELEE BUITE GEBIED VAN SKEMA 

38. Ontwikkeling van gronci gelee bulte gebied van skema toelaatbaar slegs ooreenkomstig 

hierdie Hoofstuk 

39. Persone wat die ontwikkl31ing mag inisieer van grand gelee buite gebied van skema 

40. Proses vir ontwikkeling van grand gelee bUlte gebied van skema 

41. Plig am prafessionele evaluasie en aanbeveling in te win 

42. Aangeleenthede tersaaiklik by merietebepaling van voorgestelde ontwikkeling van grand 

gelee buite gebied van skerna 

43. Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van grand gelee buite gebied 

van skema 

44. Inlig van persone oar rnunisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van 

grand gelee buite gebied van skema 

45. Appel teen rnunisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van grand gelee 

buite gebied van skema 

46. Datum wanneer munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van grand 

gelee buite gebied van skema van krag word 

47. Regsgevolge van goedk.euring van ontwikkeling van grand gelee buite gebied van skema 

wat die verstelling of wysigin,;/ van 'n algemene plan uitmaak 

48. Beperking van sekere werksaamhede met betrekking tot grand gelee buite gebied van 

skema vir goedgekeurde ontwikkeling, voor oordrag plaasvind 

49. Verstryking van goedkeuring vir ontwikkeling van grand gelee buite gebied van skema 

HOOFSTUK 5 


FASERING OF KANSELLASIE VAN GOEDGEKEURDE UITLEGPLANNE VIR 


ONDERVERDELING OF ONTWIKKELING VAl\) GROND 


50. Fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplanne toelaatbaar slegs ooreenkomstig 

hierdle Hoofstuk 

51. Persone wat fasering of kanseliasie van goedgekeurde uitlegplan kan inisieer 

52. Prases vir fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplan 

53. Plig am professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

54. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde fasering of kansellasie van 

goedgekeurde uitlegplan 

55. Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde fasering of kansellasie van uitlegplan 

56. Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit 

57. Appel teen munisipallteit se besluit 
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58. Datum wanneer munisipaliteit se besluit van krag word 

59. Regsgevofge van goedkeuring van fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplan 

HOOFSTUK6 


VERANDERING, OPSKORTING EN SKRAPPING VAN BEPERKINGS MET BETREKKING 


TOTGROND 


60. Verandering, opskorting en skrapping van beperkings met betrekking tot grond toelaatbaar 

slegs ooreenkomstig hierdie Hoofstuk 

61. Persone wat die verstefiing, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot 

grond kan inisieer 

62. Proses vir die verstelling, opskorting of skrapping van'n beperking met betrekking tot grond 

63. Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

64. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde verstelling, opskorting of 

skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond 

65. Munisipaliteit se besluit oor die voorgestelde verstelling, opskorting of skrapping van 'n 

beperking met betrekking tot grond 

66. Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit oar die voorgestelde verstelling, opskorting of 

skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond 

67. Appel teen munisipaliteit se besluit oor die voorgestelde verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n beperking met betrekking tot grond 

68. Datum wanneer munisipaliteit se besluit oar die voorgestelde verstelling, opskorting of 

skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond van krag word 

69 Indien van aktes, planne en dokumente by registrateur van aktes ooreenkomstig aansoek om 

die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond en sertifikaat 

van voldoening aan sekere voorwaardes van goedkeuring voor oordrag van grond 

70. indien van aktes, planne en dokumente by registrateur van aktes waar munisipaliteit 

verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond ge'inisieer het 

HOOFSTUK 7 


ALGEMENE BEGINSELS VIR DIE PERMANENTE SLUITING VAN MUNISIPALE PAAIE EN 


OPENBARE PLEKKE 


71. Aigemene beginsels vir die permanente sluiting van munisipale paaie of openbare plekke 

72. Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

73. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van permanente sluiting van munisipale 
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paaie of open bare plekke 

74. Munisipaliteit se besluit aangaande aansoek om permanente sluiting van munisipale paaie 

of openbare plekke 

HOOFSTUK8 


TOEPASSING 


Deel 1: Misdrywe en strawwe 

75. Misdrywe en strawwe ten opsjgte van munisipaliteit se skema, die onderverdeling of 

konsolidering van grand, becloel in Hoofstuk 3, die ontwikkeling van grand bedoel in Hoofstuk 4, 

die fasering of kanseliasie van 'n goedgekeurde uitlegplan bedoel in Hoofstuk 5, en die 

verstelling, opskorting of skrapping van beperkings met betrekking tot grand bedoel in Hoofstuk 

76. Bykomende strawwe 

77. Misdrywe en strawwe ten opsigte van bevoegdhede van munisipaliteite 

78. Vervolging van regspersone en vennootskappe 

Deel2: Oortredingsken nisge wings, verbodsbevele en dringende verhinderingsbeve/e 

79. Oortredingskennisgewin!~ beteken op persone wat kragtens Wet van sekere misdrywe 

verdink word 

80. Inhoud van oortredingskennisgewings 

81. Verbodsbevele uitgereik deur munisipaliteit en ander stappe ten opsigte van persone wat 

sekere misdrywe pleeg of gepleeg het 

82. Inhoud van verbodsbevelH 

83. Kennisgewing van betekE;ning van verbodsbevel ten opsigte van enige grond, vir vertoon op 

betrakke grand 

84. Dringende verhinderingsbevele 

85. Inhoud van dringende verhinderingsbevele 

86. Vertoon van dringende voorkomingsbevel op grond 

Deet 3: Wangedrag deur beamptes wat in hul amptelike hoedanigheid optree 

87. Wangedrag deur beamptE!S wat in hul amptelike hoedanigheid optree 

Deet 4: Oortreding en wangedrag deur 'n geregistreerde beplanner wat munisipaliteit van raad 
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dien 

88. Oortreding en wangedrag deur'n geregistreerde beplanner wat munisipaliteit van raad dien 

Deel 5: Algemene bepalings 

89. Later aansoek om magtiging van aktiwiteit 

90. Toegangsbevoegdheid vir toepassingsdoeleindes 

91. Lasbrief vir toe gang vir toepassingsdoeleindes 

92. Handhawing van vertroulikheid betreffende betreding vir toepassingsdoeleindes 

93. Persone wat die Hoer Hof kan nader vir toepassing van regte verleen deur Wet 

94. Munisipaliteit kan by Hoer Hof aansoek doen om sloping, verwydering of verbouing van 

geboue, strukture of werke, of vir rehabilitasie van grond 

HOOFSTUK 9 


KOMPENSASIE 


95. Kompensasie wat voortspruit uit aanvaarding van bepalings van skemas 

96. Kompensasie wat voortspruit uit implementering van bepalings van skemas 

97. Kompensasie wat voortspruit uit opskorting of opheffing van beperkings 

98. Kompensasie wat voortspruit uit onregmatige en opsetlike of nalatige betekening van 

dringende verhinderingsbevele 

99. Kompensasiebedrag 

HOOFSTUK 10 


KW AZULU-NATAL BEPLANNINGS- EN ONTWIKKEUNGSAPPEL TRIBUNAAL 


Deel 1: Grondwet van KwaZulu-Nata/ Bep/annings- en OntwikkelingsappiJltribunaaf 

100. Instelling van KwaZulu-Natal Bep/annings- en Ontwikkelingsappeltribunaal 

i 01. Setel en sittings van Appeltribunaal 

102.Funksionering van Appeltribunaal moet onafhanklik, onpartydig en vry van invloede of 

inmenging van buite wees en verklaring van finansiele of ander belange deur lede 

i 03. Lidmaatskap van Appeltribunaal 

104. Onbevoegdheid vir lidmaatskap van Appeltribunaal 

i 05. Prosedure vir aanstelling van lede van Appeltribunaal 

106. Aanstelling van lede van Appeitribunaal 

107. Ampstermyn, besoldiging en terme en voorwaardes van aanstelling van lede van 

Appeltribunaal 
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10B. Verwydering, vakatures en bedanking uit amp 

109. Voorsitter van Appeltribunaal 

110. Grondwet van die Appeltribunaal vir die doeleindes van aanhoor van 'n appel 

111 . Onttrekking 

112. Administratiewe ondersteuning en akkommodasie 

Deel2: Indien van memorandum van appel, indien van responderende memorandum en ter rol/e 

plasing van appelverhoor 

113. Indien van memorandum van appel 

114. Indien van responderende memorandum 

115. Ter rolle plasing van appel vir verhoor 

116. Onttrekking van appE~1 of teen stand teen appel 

Deel3: Terreininspeksie en aanhoor van appel 

117. Bevoegdhede van Appeltribunaal met betrekking tot terreininspeksies 


11B. Bevoegdhede van Appeltribunaal met betrekking tot getuies 


119. Uitreiking en betekening van getuiedagvaardings 

120. Prosedure by verhom van Appeltribunaal 

Deel 4: Bes/uit van Appeltribunaal 

121. Besluit van Appeltribunaal 

122. Redes vir besluit van Appeltribunaal 

123. Kennisgewing van uitslag van appel 

124. Regsgevolge van besluit van Appeltribunaal 

lJeel 5: Aansoek om /aat aanteken van appe/ 

125. Aansoek tot Appeltribunaal vir laat aanteken van appel 

126. Teenstand teen laat aanteken van appel 

127. Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van laat aanteken van appel 

128. Besluit aangaande aansoek om laat aanteken van appel 

129. Kennisgewing van besluit aangaande aansoek om laat aanteken van appel 

Deel 6: Aigemene aange/eenthede 

130. Verrigtinge voordat Appeltribunaal vir die publiek oopgestel word 
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131 . Getuiefooie 

132. Koste 

133. Misdrywe met betrekking tot verrigtinge voor Appeltribunaal 

134. Registrateur van Appeltribunaal moet rekords hou ten opsigte van appelie 

HOOFSTUK 11 


PROVINSIALE BEPLANNINGS- EN ONTWIKKELlNGSNORME EN -STANOAAROE 


Deel 1: Inleidende bepalings, inhoud, regsgevolge van provinsiale bep/annings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde 

135. Verantwoordelikheid om provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

op te stel 

136. Ooel van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

137. Inhoud van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

138. Regsgevolge van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

Deel 2: Aanvaarding van provinsiale bep/annings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

139. Inisiering van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

140. Inhoud van konsultasiedokument 

141 . Goedkeuring van konsultasiedokument 

142. Kennisgewing van konsultasiedokument 

143. Hersiening van konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

144. Aanvaarding van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

145. Kennisgewing van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

Deel3: Wysiging van provinsia/e bep/annings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

146. Inisiering van wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

147. Aanstelling van bestuurskomitee om provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

-standaarde te wysig 

148. Kennisgewing van voorgestelde wysiging aan provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde 

149. Hersiening van voorgestelde wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme 

en -standaarde 

150. Aanvaarding van wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 


-standaarde 
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151. Kennisgewing van gewysigde provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 


-standaarde 


Deel 4: Onttrekkingvan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

152. Inisiering van onttrekking van provinsiale beplannings- en ontwikkelillgsnorme en 


-standaarde 


153. Onttrekking van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

154. Kennisgewing van onttrokke provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 


-standaarde 


HOOFSTUK 12 


ALGEMENE BEPALINGS 


Dc~e/ 1: Delegering en agentskapooreenkomste 

155. Delegering deur verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad 

156. Delegering deur munisipaliteit 

157. Agentskapooreenkomste tussen munisipaliteite vir verrigting van funksies ingevolge Wet 

Deel2: Aigemene aange/eenthede 

158. Betekening van dokumente 

159. Berekening van aantall dae 

160. Toegang tot inligting 

161. Toepassing van Wet 

162. Wysiging en herroeping van wette 

163. Oorgangsreelings en voorbehoude 

164. Kort titel en inwerkingtreding 

BYLAE 1 

AANSOEKPROSEDURE 


Deel 1: Aansoekprosedure vir aansoekere 


1. Indien van aansoeke om wysiging van munisipaliteit se skema, onderverdeling of 

konsolidering van grond. ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema en verstelling, 

opskorting of skrapping van beperkings ten opsigte van grond. en verstelling, opskorting of 

skrapping van grond. 

2. Rekords van ontvangs van aansoek en versoek om verdere dokumente 
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3. Verskaffing van bykomende inligting 

4. Bevestiging van indien van volledige aansoek 

5. Open bare kennisgewing 

6. Wyse van open bare kennisgewing 

7. Petisies en oorhandiging aan groepe 

8. Wysigings aan aansoek voor goedkeuring 

9. Aansoeker se reg om te antwoord 


i O. Bevoegdheid van munisipaliteit om terreininspeksie uit te voer 


11 . Openbare verhoor en gepaardgaande inspeksie 

12. Tydperk vir munisipaliteit om besluit te neem 

Deel2: Prosedure vir munisipaliteit 

13. Openbare kennisgewing 

14. Wyse van open bare kennisgewing 

15. Petisies en oorhandiging aan groepe 

16. Wysigings aan voorstel voor goedkeuring 

17. Munisipaliteit se reg om te antwoord 

18. Bevoegdheid van munisipaliteit om terreininspeksie uit te voer 

19. Openbare verhoor 

20. Tydperk vir munisipaliteit om besluit te neem 

BYLAE 2 


GEWYSIGDE OF HERROEPE WETTE 


BYLAE 3 


OORGANGSMAATREELS VIR DIE ORDONNANSIE OP DIE UITGEBREIDE BEVOEGDHEDE 


VAN PIETERMARITZBURG, 1936 


Deel 1: Finale bes/uite ingevolge die Ordonnansie op die Uitgebreide 8evoegdhede van 


Pietermaritzburg, 1936 


i. Onderverdeling of uitlegplan van grond goedgekeur ingevolge artikel 18{1 )(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936 

Deel 2: Besluite nie gefinaliseer ingevolge die Ordonnansie op die Uitgebreide 8evoegdhede 

van Pietermaritzburg, 1936, voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 
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2. Aansoeke om onderverdeling of uitlegplan van grand ingevolge artikel 18(1 )(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936, nie gefinaliseer voar 

die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

3. Appel ingevolge artikel 18(1 }(d) van die Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van 

Pietermaritzburg, 1936, nie !~efinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

BYLAE 4 


OOF~GANGSMAATREELS VIR ORDONNANSIE 


Deel 1: Finale besluite ingevolge die Ordonnansie 

1. Ontwikkeling goedgekeur ingevolge artikel 11 (4) van die Ordonnansie 

2. Besluit deur verantwoordE!like lid van die Uitvoerende Raad dat 'n dorp of ontwikkeling nodig 

is vir ontwikkelingsdoeleindes en wenslik is vir open bare belang 

3. Dorp goedgekeur ingevol~Je artikel 23 van die Ordonnansie 

4. Bepalings van dorpsbeplanningskema aanvaar, ingetrek, verander of gewysig ingevolge 


artikel 47bis(4)(a) en 47bis A(4) van die Ordonnansie 


5. Goedkeuring ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie om grond te ontwikkel of te gebruik in 

'n gebied waarin 'n besluit om 'n skema op te stel, in werking getree het 

6. Goedkeuring ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie om grand te onderverdeel in 'n gebied 

waarin 'n besluit om 'n skema. op te stel, in werking getree het 

7. Goedkeuring van spesiale toestemming ingevolge artikel 67bis van die Ordonnansie 

8. Grand gereserveer vir openbare doeleindes voor die inwerkingtreding van hierdie Wet 

Dee! 2: Besluite nie gefinaliseer ingevolge die Ordonnansie voor die inwerkingtreding van 

hierdie Wet nie 

9. Aansoeke om die ontwikkE!ling van grond ingevolge artikel 11 (2) van die Ordonnansie nie 

gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

10. Aansoeke om dorpstigtin!~ ingevolge artikel 12 van die Ordonnansie nie gefinaliseer voor die 

inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

11. Besluit om dorpsbeplanningskema op te stel ingevolge artikel 44(1) van die Ordonnansie, en 

voeg bykomende gebied by besluit om 'n dorpsbeplanningskema op te ste! ingevolge artikel 

44(2A)(a) van die Ordonnansie, of brei gebied van dorpsbeplanningskema uit ingevolge artikel 

442A) (b) van die Ordonnansie, nie goedgekeur deur die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad voor inwerkingtreding van hierdie Wet nie 
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12. Besluit om bepalings vir 'n dorpsbeplanningskema te aanvaar of om die bepalings vir 'n 

dorpsbeplanningskema ingevolge artikel 47bis(1 )(a) of 47bisA(2) van die Ordonnansie 

in te trek, te verander of te wysig 

13. Aansoek om sekere werke, gebruike of ontwikkeling van grand in'n gebied te verrig ten 

opsigte waarvan 'n besluit om 'n skema op te stel in werking getree het ingevolge artikel 67(1) 

van die Ordonnansie 

14. Aansoek om spesiale toestemming ingevolge artikel 67bis(1) (a) van die Ordonnansie 

15. Appel ingevolge Ordonnansie nie gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

BYLAE 5 


OORGANGSMAATREELS VIR DIE WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN 


SKRAPPING VAN SEKERE BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN GROND DEUR 


REGSWERKING 


Deel 1: Finale besluite ingevolge die Wet op Opheffing van Beperkings 

1. Verandering, opskorting of opheffing van 'n beperking goedgekeur ingevolge artikel 4(2) van 

die Wet op Opheffing van Beperkings 

Deel2: Besluite nie gefinafiseer ingevolge die Wet op Opheffing van Beperkings voor die 

inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

2. Aansoek om verstelling, opskorting of opheffing van 'n beperking ten opsigte van grand 

ingevolge artikeI4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings 

Deel 3: Skrapping van sekere beperkings ten opsigte van grand deur regs werking 

3. Skrapping van sekere beperkings ten opsigte van grond deur regswerking 

BYLAE 6 


OORGANGSMAATREELS VIR DIE KONSOLIDERINGSORDONNANSIE OP DIE 


UITGEBREIDE BEVOEGDHEDE VAN DURBAN, 1976 


Deel 1: Finale besluite ingevolge die Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide 

8evoegdhede van Durban, 1976 

1. Konsolidering van grand goedgekeur ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976 
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2. Onderverdeling van grond goedgekeur ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976 

Deel 2: Bes/uite nie gefinaliseer ingevo/ge die Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide 


Bevoegdhede van Durban, 1976, voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 


3. Aansoeke om konsoHdering van grond ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, nie gefinaliseer 

voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

4. Aansoeke om ond'3rverdeling van grond ingevolge artikel 144{i) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, nie gefinaliseer 

voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

HOOFSTUK 1 


OMSKRYWINGS EN DOELWITTE VAN WET 


Omskrywings 

1. In hierdie Wet, tensy uit die konteks anders blyk, beteken 

"aansoek om laat aanteken van appel" 'n aansoek om die laat aanteken van 'n appel 

bedoel in artike! 125(1); 

"aktekantoor" 'n aktekantoor ingestel ingevolge artikel 1 (1)(a) van die Registrasie van 

Aktes Wet; 

"algemene plan" 'n plan wat die relatiewe posisies en dimensies van twee of meer stukke 

grand voorstel, wat cleur 'n land meter geteken is, en wat die grondslag vorm vir die 

registrasie van saaklike regte in die aktekantoor; 

"Appeltrlbunaal" diE~ KwaZulu-Natal Beplannings- en Ontwikkelingsappeltribunaal 

ingestel deur artikel 100(1); 

"betaken" ten opsigte van 'n kennisgewing, bevel of ander dokument, om die betrokke 

dokument te beteken op die wyse soos in artikel 158 uiteengesit is; 
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"Bevordering van die Wet op Administratiewe Geregtigheid" beteken "Bevordering 

van die Wet op Administratiewe Geregtigheid, 2000 (Wet NO.3 van 2000); 

Udae" dae soos bereken ingevolge artikel 159; 

"diagram" 'n dokument wat deur 'n landmeter geteken is en geometriese, numeriese en 

mondelingse voorstelling van 'n enkel stuk grand, of enige Iyn, kenmerk of gebied bevat, 

wat die grondslag vorm vir die registrasie van 'n saaklike reg in die aktekantoor; 

"dorp" 'n graep erwe gekombineer met openbare plekke, gebruik vir residensiele, sake, 

nywerheids- of geoormerk is vir soortgelyke sodanige doeleindes; 

"dringende verhinderingsbevei" 'n dringende verhinderingsbevel bedoel in artikel 

84(1 )(a) tot (c); 

"eienaar" die geregistreerde eienaar van die grand bedoel in artikel 102 van die 

Registrasie van Aktes Wet insluitend die huurder, 'n grandbrief of enige soortgelyke reg 

wat in die aktekantoor geregistreer is, maar uitsluitend die 

volgende 

(a) 'n reg of belang van 'n huurder, woonarbeider, bywoner of werknemer wat suiwer 

van 'n kontraktuele aard is; of 

(b) 'n reg of belang wat suiwer gegrand is op tydelike toestemming deur die eienaar 

of wettige bewoner van grand wat te eniger tyd daardie reg of belang kan onttrek; 

"erf" enige stuk grand wat in die aktekantoor geregistreer is as 'n ert, perseel, stuk grond, 

standplaas of plaas en sluit 'n deel van 'n ert, perseel, stuk grand of standplaas in; 

"ge'integreerde ontwikkelingsplan II 'n ge'lntegreerde ontwikkelingsplan bedoel in artikel 

25 van die Wet op Munisipale Stelsels; 

Ugemagtigde persoon" 'n persoon wat deur die registrateur gemagtig is om 'n 

getuiedagvaarding bedoel in artikel 119(2) te beteken; 

uGrondwet" die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996; 
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"indien" het dieselfde betekenis as "beteken", behalwe ten opsigte van die indien van 

planne en dokumente by landmeter-generaal of die indien van aktes, planne en 

dokumente by die registrateur van aktes; 

"ingenieursdienste" die konstruksie van

(a) paaie en storrnwaterdreinstelsels; en 

(b) enige ander infrastruktuur ten einde water-, rioolwegdoening-, krag- of 

telekommunikasiestelsels aan te \(3; 

"in kennis stel" het dieselfde betekenis as "beteken"; 

"inspekteur" 'n persoon wat deur 'n munisipaliteit gemagtig is om grond te betree ten 

einde dit te inspekteer, soos bedoel in artikel 90(2); 

"konsolideer" die konsolidering van twee of meer aangrensende erwe; 

"konsultasiedokument" In dokument aangaande die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde bedoe! in artikel 139(1); 

"Iandmeterll 'n persoon wat geregistreer is as 'n professionele landmeter ingevolge die 

Wet op Professionele en Tegniese Opmeters, 1984 (Wet No. 40 van 1984), wie se naam 

opgeteken is in die register vermeld in artikel 7(4)(a) van daardie Wet; 

"landmeter-generaal ll die landmeter-generaal soos omskryf in artikel 1 van die 

Opmetingswet; 

"later aansoek" 'n aansoek om die goedkeuring van 'n aktiwiteit na die inwerkingtreding 

daarvan bedoel in artikef 89(1); 

"munisipale bestuurd4~r" die persoon aangestel as munisipale bestuurder vir 'n 

munisipaliteit kragtens aliiket 82 van die Plaastike Regering: Wet op Munisipale Strukture, 

1998; 
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"munisipaliteit" 

'n metropolitaanse munisipaliteit, of 'n plaaslike munisipaliteit soos omskryf in artikel 

1, en ingestel kragtens artikel 12 van die Plaaslike Regering: Wetop Munisipale 

Strukture, gelees met die bepalings van die KwaZulu-Natal Wet op die Bepaling van 

Soorte Munisipaliteite, 2000 ryvet No.7 van 2000); 

"omgewing" die omsingeling waarin mense bestaan en wat die volgende uitmaak: 

(a) die grand, water en atmosfeer van die aarde; 

(b) mikra-organismes, plant- en dierelewe; 

(c) enige deel of kombinasie van (a) en (b) en die onderlinge verband tussen die 

voorafgaande; en 

(d) die fisiese, chemiese, estetiese en kulturele eienskappe en voorwaardes van die 

voorafgaande wat menslike gesondheid en welstand beInvloed; 

"onderverdeel" die verdeling van 'n stuk grand in twee of meer dele; 

"ontwikkelinglt ten opsigte van enige grond, beteken die oprigting van geboue en 

strukture, die uitvoering van bou-, konstruksie-, masjienbou- of mynbouwerk of ander 

bedrywe bog rands, ondergrands of oor grond, en 'n wesenlike verandering aan die 

bestaande gebruik van enige gebou of grand vir nie-Iandboudoeleindes; 

"oordrag" die registrasie van 'n erf in die aktekantoor; 

"oortredingskennisgewing" 'n oortredingskennisgewing bedoel in artikel 79(1); 

"openbare plek" enige pad en enige plein, park, ontspanningsterrein, tuin, 

gemeenskaplike grand of omheinde of oop ruimte 

(a) in die aktekanioor geregistreer as grand wat opsygesit is vir benutting en tot 

voordeel van die publiek; 

(b) waarvan die eienaarskap onder berusting van die munisipaliteit is, of regtens 

onder die beheer of bestuur daarvan vir benutting en tot voordeel van die publiek, of 

wat die publiek die reg het om te gebruik; of 

(c) waartoe die publiek of die inwoners van 'n dorp 'n gemeenskaplike reg het 

ooreenkomstig 'n rekord wat in die aktekantoor geliasseer is; 
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"Opmetingswet" die Opmetingswet, 1997 0JVet No.8 van 1997); 

"Ordonnansie" die Dorpsbeplanningsordonnansie, 1949 (Ordonnansie No. 27 van 1949); 

"geregistreerde beplanner" 'n persoon geregistreer as 'n professionele beplanner of In 

tegniese beplanner ingevolge artikel 13(4) van die Wet op die Beplanningsprofessie, 2002 

0JVet No. 36 van 2002), tensy die Suid-Afrikaanse Raad van Beplanners die werk wat deur 

In geregistreerde beplanner gedoen moet word, ingevolge hierdie Wet vir 'n bepaalde 

kategorie persone ingevolge artikel 16(2) van die Wet op die Beplanningsprofessie, 2002 ... 

gereserveer het in welke geval 'n geregistreerde beplanner daardie kategorie van persone 

van geregistreerde persone waarvoor die werk gereserveer is, sal beteken; 

"geregistreerde profes:sionele beplannerlid" die lid van die Appeltribunaal wat 'n 

professionele beplanner moet wees met ten minste vyf jaar ondervinding in 

grondgebruiksbestuur, die onderverdeling en konsolidering van grond en die ontwikkeling 

van grond; 

"Provinsiale Administrasie" die Provinsiale Administrasie van die provinsie; 

"provinsiaie beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde" norme en 

standaarde bedoel in artil><el 144(2}, saam met goedgekeurde wysigings daaraan bedoel in 

artikel 150(2); 

"provinsie" die provinsie KwaZulu-Natal; 

"Registrasie van Aktes Wet" die Registrasie van Aktes Wet, 1937 (Wet No. 47 van 

1937); 

If registrsteur van sktes;" die persoon aangestel as registrateur van aktes ingevolge 

artikel 2(1 )(b) van die Re~Jistrasie van Aktes Wet; 

"sertifikaat" 'n skriftelike dokument wat deur die uitreiker geteken is ingevolge hierdie 

Wet; 
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\I skema" 'n skema bedoel in artikel 5, aanvaar deur 'n munisipaliteit ingevolge artikel 

12(1 )(a) insluitend 

(a) goedgekeurde wysigings daaraan bedoel in artikeI13(1)(a); en 

(b) toestemming ingevolge daarvan bedoel in artikel 5(d)(i) en (ii); 

"staatsorgaan" 

(a) enige staats- of administrasiedepartement in die nasionale of provinsiale 

regeringsfeer; of 

(b) enige ander funksionaris of instelling wat 'n open bare bevoegdheid uitvoer of 'n 

open bare funksie ingevolge enige wet verrig; 

"uitlegplan" 'n plan wat die relatiewe ligging van erwe, open bare plekke, of paaie aandui 

op grond bedoel vir ontwikkeling of onderverdeling en die doeleindes waarvoor die erwe 

bedoel is om gebruik te word; 

"verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad" die lid van die Uitvoerende Raad van 

die provinsie KwaZulu-Natal verantwoordelik vir plaaslike regering; 

"verbodsbevel" 'n verbodsbevef bedoel in artikel 81 (2)(a); 

"voorsittende beampte" 'n lid wat wetlik gekwalifiseerd is, aangestel deur die voorsitter 

van die Appeltribunaal om voor te sit by die aanhoor van 'n appel bedoel in artikeI110{a); 

"wetlik gekwalifiseerd" om as advokaat of prokureur van die Hoer Hof van Suid-Afrika 

toegelaat te word en om vir 'n ononderbroke tydperk van ten minste vyf jaar as sodanig in 

die Republiek te praktiseer; 

"Wet op die Beplanningsprofessie" die Wet op die Beplanningsprofessie, 2002 (Wet 

No. 36 van 2002); 

"Wet op Munisipaie Steisels" die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Stelsels, 2000 

(Wet No. 32 van 2000); 
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"Wet op Munisipale Strukture" die Plaaslike Regering: Wet op lVIunisipale Strukture, 

199B (Wet No. 117 van 199B); 

"Wet op Ontwikkelingsfasilitering" die Wet op Ontwikkelingsfasilitering, 1995 (Wet No. 

67 van 1995); en 

"Wet op Opheffing van Beperkings" die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 

No. B4 van 1967). 

Doelwitte van Wet 

2. Die doelwitte van hierdie Wet is om 

(1) voorsiening te maa!i( vir die aanvaarding, vervanging en wysiging van skemas; 

(2) voorsiening te maal< vir die onderverdeling en konsolidering van grond; 

(3) voorsiening te maal< vir die ontwikkeling van grond buite skemas; 

(4) voorsiening te maak vir die fasering of kansellasie van goedgekeurde uiUegplanne vir 

die onderverdeling of ontwikkeling van grond; 

(5) voorsiening te maak vir die wysiging, opskorting en skrapping van beperkings ten 

opsigte van die grond. 

(6) algemene beginsels in te stel vir die permanente sluiting van munisipale paaie of 

open bare plekke; 

(7) voorsiening te maa~; vir die toepassing van die Wet en skemas; 

(B) voorsiening te maak vir kompensasie ten opsigte van aangeleenthede gereguleer deur 

die Wet; 

(9) voorsiening te maak vir die instelling van die KwaZulu-Natal Beplannings- en 

Ontwikkelingsappeltribunaal; en 

(10) voorsiening te maak vir provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

-standaarde. 

HOOFSTUK2 


ONTWIKKEU NGSKEMAS 


Dee/ 1: Inleidende bepalings, inhoud, regsgevolg, hersiening en rekord van ontwikkelingskemas 

Doel van skema 

3. Die doel van 'n skema is am grondgebruik te reguleer en om ordelike ontwikkeling te bevorder 

ooreenkomstig die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan. 
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Verantwoordelikheid om skema op te stel 

4. (1) Munisipaliteit moet, binne vyf jaar vanaf die lnwerkingtreding van hierdie Wet, 'n skema of 

skemas vir die hele jurisdiksiegebied daarvan aanvaar, tensy die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad verlenging van die tydperk verleen. 

(2) In Munisipaliteit kan by die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad aansoek doen om 

verlenging van die tydperk waartydens 'n skema of skemas vir die hele jurisdiksiegebied 

daarvan aanvaar word. 

(3) 'n Aansoek vir In verlenging in tyd deur 'n munisipalfteit bedoel in hierdie artikel moet 

vergesel wees van 

(a) In skriftelike motivering vir verlenging van die tydperk; en 

(b) 'n versoek rig wat die bykomende tyd wat vereis word, spesifeer. 

(4) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan by aanvoering van gegronde redes 

deur In munisipaliteit die tydperk vir die aanvaarding van 'n skema of skemas verleng deur 

middel van kennisgewing in die Koerant. 

Inhoud van skema 

5. 'n Skema moet 

(a) aangedui word op kaarte en meegaande klousules en enige ander inligting wat die 

munisipaliteit nodig ag vir illustrasie of verduideliking van die omvang, inhoud, bepalings 

en uitwerking van die skema; 

(b) die gebied waarop dit van toepassing is, omskryf; 

(c) die terminologie wat in die kaarte en klousules gebruik word, omskryf; 

(d) die volgende spesifiseer 

(i) soorte grondgebruike en ontwikkeling wat toelaatbaar is en die voorwaardes 

waaronder hulle toegelaat word; 

(ii) voorwaardes behoudens waarvan 'n grondgebru[k of ontwikkeling wat andersins 
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nie toelaatbaar SOU wees nie, toegelaat kan word indien die munisipaliteit sy 

toestemming gee; en 

(iii) toestemming wat verkry moet word ten einde 'n grondgebruik of ontwikkeling wat 

andersins nie toelaatbaar sou wees nie, toe te laat; en 

(e) die omvang spesifiseer waartoe grond wat wettig gebruik is vir 'n doel wat nie aan die 

skema voldoen nie, steeds vir daardie doel gebruik kan word en die omvang waartoe 

geboue of strukture Clp daardie grond verander of uitgebrei kan word; en 

(f) die gebiede spesifiseer waar die voorafgekree toestemming van die munisipaliteit 

ingevolge hierdie Wet nie vir onderverdeling of konsolidering vereis word nie, 

Status van skema 

6.(1) 'n Skema is bindend vir die munisipaliteit, aile persone en staatsorgane, behalwe in die 

geval van 'n teenstrydigheid tussen die bepalings van 'n geTntegreerde ontwikkelingsplan wat 

aanvaar is voor die skema of wysiging aan die skema, 

(2) In die geval van 'n teenstrydigheid tussen die bepalings van die ge"integreerde 

ontwikkelingsplan en die skema, sal die bepalings van die gei'ntegreerde ontwikkelingsplan geld, 

(3) Die bepalings van "n skema wat aanvaar is voor die aanvaarding van 'n ge"integreerde 

ontwikkelingsplan geld in die geval van konflik tussen die bepalings van die ge"integreerde 

ontwikkelingsplan 

(4) 'n Munisipaliteit of €!nige staatsorgaan mag nie 'n voorstel om onderverdeling of 

konsolidering van grond gOE3dkeur wat teenstrydig met die bepalings van 'n skema is nie, 

(5) 'n Voorstel om onderverdeling of konsolidering van grond wat teenstrydig is met die 

bepalings van 'n skema is ongeldig, 

(6) Enige deel van 'n skema wat van toepassing is op grond wat gei'nkorporeer is in 'n ander 

munisipaliteit in die Provinsie gelnkorporeer is as gevolg van die herbepaling van 'n munisipale 

grense deur die Afbakeningsraad ingevolge die Wet op Plaalike Regering: Munisipale 

Afbakening, 1998 (Wet No, 27 van 1998) moet hanteer word asof dit 'n skema van die 

ontvangende munisipaliteit is 
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(7) 'n Skema vervang aile stadsbeplanningskemas binne die gebied waarap dit van toepassing 

is. 

(8) Die regstatus van 'n bestaande gebou of struktuur wat wettig opgerig is voor die effektiewe 

datum van aanvaarding, vervanging of wysiging van 'n skema ingevolge artikel 15, word nie 

deur die aanvaarding, vervanging of wysiging van die skema geraak nie. 

(9) Grand wat wettig in gebruik was voor die die effektiewe datum van aanvaardingJ. vervanging 

of wysiging van 'n skema bedoel in artikel 16, vir 'n doel wat nie aan die skema voldoen nie, 

mag steeds gebruik word vir daardie doe!. 

(10) Enige aanbouings aan die geboue of strukture op grand beoog in subartikel (9) moet aan 

die skema se vereistes voldoen. 

Hersien van skema 

7. 'n Munisipaliteit moet sy skema hersien binne ses maande nadat dit 'n ge'lntegreerde 

ontwikkelingsplan vir sy verkose termyn aanvaar het soos bedoel in artikel 25 van die Wet op 

Munisipale Stelsels. 

Rekord van skemas 

8. 'n Munisipaliteit moet 

(a) 'n opgedateerde weergawe van sy skema saamstel en onderhou; 

(b) 'n opgedateerde afskrif van sy skema ten aile redelike tye vir inspeksie en kopiering 

deur enige persoon beskikbaar stel. 

Dee/2: Aanvaarding, vervanging en wysiging van skema 

Persone wet aanvaarding, vervanging of wysiging van skema ken inisieer 

9.(1) 'n Munisipaliteit kan 'n aanvaarding van 'n skema, vervanging van 'n skema of 'n wysiging 
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aan 'n skema wat deur hom aanvaar of vervang is, inisieer. 

(2) 'n Aansoek tot 'n munisipaliteit vir 'n wysiging aan 'n skema, kan ingedien word deur 

(a) die eienaar van grand wat deur die voorgestelde wysiging aan die skema, insluitend 'n 

staatsorgaan, beinvloE3d word; en 

(b) 'n persoon wat optree met skriftelike toestemming van die eienaar van grand, wat deur 

die voorgestelde wysiUing aan 'n skema be'invloed word. 

(3) Indien grand, wat die onderwerp is van 'n aansoek om die wysiging van 'n skema, oorgedra 

word na 'n nuwe eienaar, kan die nuwe eienaar met die aansoek voortgaan as die wettige 

regsopvolger van die vorige eienaar. 

Proses vir aanvaarding, vE~rvanging of wysiging van skema 

10. (1) Die prosedures in paragraaf 2 van Bylae 1 moet gevolg word vir die aanvaarding of 

vervanging van 'n skema. 

(2) Die prasedures bedoel in Bylae 1 moet gevolg word vir die wysiging van 'n skema. 

(3) Openbare kennis ingevolge item 5 of 14 van Bylae 1 word nie vereis nie in die geval van 'n 

voorgestelde wysiging aan 'n skema om 

(a) 'n spelfout te korrigeer; 

(b) die korrekte aanwysing van 'n ert deur die Landmeter-generaal te weerspieel; 

(c) 'n verwysing na 'n wet, persoon, funksionaris, staatsorgaan of 'n instelling op te dateer; 

of 

(d) 'n verwysing na 'n straat- of pleknaam op te dateer. 

(4) 'n Voorstel vir die wysiging van 'n munisipaliteit se skema mag met 'n voorstel gekombineer 

word om-; 

(a) grand te onderverdE:1el of te konsolideer; 

(b) die beperkings met betrekking tot grand te verander, op te skort of te skrap ; 

en as een voorstel te prasesseer. 
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PUg om professionele raad in Ie win en sertifikaat van nakomlng van Wet ten opsigte van 

aanvaarding, vervanging of wysiging van skema te bekom 

11. V~~r oorweging van 'n voorstel om 'n skema te aanvaar, te vervang of te wysig, moet die 

munisipaliteit 

(a) 'n geregistreerde beplanner se evaluasie en aanbeveling oor die voorstel inwin; en 

(b) 'n sertifikaat wat deur 'n geregistreerde beplanner geteken is, bekom 

(i) wat bevestig dat die voorstel in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen; of 

(ii) indien die voorstel nie in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen nie, meld dat die 

voorstel gebrekkig is en besonderhede van die tekortkoming verskaf. 

Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde aanvaarding, vervanging 

of wysiging van skema 

12. 'n Munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorgestelde aanvaarding, vervanging of wysiging aan 'n skema 

(a) die aansoek bedoel in item 1 (2) van Bylae 1 ; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir openbare kommentaar oor die voorstel; 

(c) die geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel en 

sertifikaat van die voorstel se voldoening aan die Wet; 

(d) die potensiele impak van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele erfenis; 

(e) die impak van die voorstel op bestaande of voorgestelde ontwikkelings of 

grondgebruike in die munisipaliteit se gebied, of op bestaande ontwikkelings- of 

mineraalregte; 

(f) die impak van die voorstel op die nasionale, provinsiale en munisipale padnetwerke; 

(g) die hulpbronne wat waarskynlik beskikbaar sal wees vir implementering van die 

voorstel, insluitend toegang tot die nasionale, provinsiale of munisipale pad netwerk , 

ingenieursdienste, open bare vervoer, munisipale dienste, riool, water- en 

elektrisiteitsvoorsiening, afvalbestuur en -verwydering, polisiering en sekuriteit, 

gesondheids- en opvoedkundige fasiliteite en die munisipaliteit se fiskale vermoe 

kompensasie te betaal soos bedoel in artikel 95(1); 

(h) in die geval van aanvaarding van 'n skema, die voordele wat oploop van die 

aanvaarding daarvan vergelyk met die kompensasiekoste bedoel in artikel 95(1); 

(i) die historiese gevolge van voormalige rasdiskriminerende en segregerende wetgewing 

op grond van eienaarskap, grondontwikkeling en toegang tot ingenieursdienste en 
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open bare fasiliteite, en die behoefte om die historiese ongelykhede aan te spreek; 

(j) die beskerming of bewaring van kulturele en natuurlike hulpbronne, insluitend die 

landbouhulpbronne, of unieke gebiede of eienskappe en biodiversiteit; 

(k) die natuurlike en fisiese eienskappe van daardie gebied; 

(I) die algemene beginsels vir grondontwikkeling soos vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwikkelingsfasiliterin!~, 1995 (Wet No. 67van 1995). en ander nasionale norme en 

-standaarde, raamwerke en beleid bedoel in artikel 146(2)(b) van die Grondwet; 

(m) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(n) die munisipaliteit se gei"ntegreerde ontwikkelingsplan; 

(0) die munisipaliteit se skema; 

(p) enige plaaslike praktyk of benadering tot grondgebruiksbestuur wat in ooreenstemming 

is met 

(I) die wette van die Republiek; 

(ii) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; en 

(iii) die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan; en 

(q) enige ander tersaaklike inligting. 

Munisipaliteit se beslult aangaande voorgestelde aanvaarding, vervanging of wysiging 

van skema 

13.(1) Die munisipaliteit moet binne die periode bedoel in klousule 12 en 21 van Bylae 1, die 

meriete van die voorstel am (jie skema te aanvaar, te vervang of te wysig, oorweeg en besluit 

om 

(a) die aanvaarding, ven/anging of wysiging goed te keur, met of sonder verstellings; of 

(b) weier om die skema te aanvaar, te vervang of te wysig. 

(2) 'n Munisipaliteit mag nie skema aanvaar of 'n wysiging aan 'n skema goedkeur wat teenstrydig 

is met 

(a) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; of 

(b) die munisipaliteit se ~leihtegreerde ontwikkelingsplan nie. 

(3) 'n Munisipaliteit mag nie 'n skema vervang met 'n skema wat teenstrydig is met 

(a) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en standaarde; of 

(b) die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan nie. 
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(4) 'n Skema, vervanging van 'n skema of 'n wysiging aan ;n skema wat teenstrydig is met 'n 

munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan is ongeldig. 

(5) 'n Munisipaliteit kan 'n aansoek om die wysiging van sy skema goedkeur onderhewig aan 

enige voorwaardes wat dit nodig ag. 

(6) By formulering van sy besluit oor 'n wysiging van 'n skema, moet 'm munisipaliteit redes 

verskaf 

(a) vir goedkeuring of weiering van die wysiging aan die skema; 

(b) indien die wysiging goedgekeur is met verstellings, die redes waarom die verstellings 

gemaak is; en 

(c) indien die wysiging aan die skema goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, vir 

enige voorwaarde wat dit ople 

(i) wat nie in die aansoek om die wysiging van die skema hanteer is nie; of 

(ii) wat wesenlik verskil van 'n voorwaarde wat in die aansoek voorgestel is. 

(7) 'n Munisipaliteit kan te eniger tyd 'n fout in die bewoording van sy besluit korrigeer so lank die 

korreksie nie neerkom op 'n verandering in sy besluit of 'n verstelfing, opskorting of skrapping 

van 'n voorwaarde van sy goedkeuring vir 'n wysiging van "n skema is nie. 

Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging 

van skema 

14.(1) 'n Munisipaliteit moet, binne 14 dae na 'n besluit om 'n aanvaarding, vervanging of 

wysiging aan 'n skema, kennis van sy besluit beteken aan elke persoon wat 'n skriftelike 

kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1. 

(2) Kennis mag aan enige een wat 'n ondertekenaar is van 'n gesamentlike petisie of 

verteenwoordiging gegee word aan die 

(a) gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of 

verteenwoordiging aangeteken is deur 'n persoon wat daarop aanspraak maak dat hy die 

gemagtigde verteenwoordiger is; of 



542 Extraordinary Provincial Gazette of KwaZulu-Natal 12 February 2009 

KWAZULU-NATAL PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2008 Act No.6 of 2008 

(b) persoon wie se naam op die eerste dokument verskyn, indien geen ander persoon 

daarap aanspraak maak dat hy die gemagtigde verteenwoordiger is nie. 

(3) Kennis aan 'n ondertekenaar van 'n gesamentlike petisie of graepverteenwoordiging bedoel 

in subartikel (2), beteken kennis aan elke persoon wat in die gesamentlike petisie of 

. groepverteenwoordiging verrneld word. 

(4) Indien die grand van 'n persoon wat kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1 oorgedra is 

aan 'n nuwe eienaar, word dh;} kommentaar beskou as deur die nuwe eienaar ingedien. 

(5) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae na 'n versoek deur die aansoeker of enige ander persoon 

aan wie 'n kennisgewing betE:lken is ingevolge subartikel (1), die aansoeker of daardie persoon 

voorsien van 

(a) 'n afskrif van die munisipaliteit se besluit en die redes vir die besluit; en 

(b) indien die aansoek goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, 'n afskrif van al die 

voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgele is, saam met die redes vir oplegging van 

daardie voorwaardes. 

Appel teen munisipaliteit !i'e besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van skema 

of versuim om te besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van skema 

15.(1) 'n Persoon wat aansOE~k gedoen het am die aanvaarding, vervanging of wysiging van 'n 

skema of wat skriftelike kommentaar ingedien het in reaksie op 'n uitnodiging vir openbare 

kommentaar op 'n voorstel am 'n skema te aanvaar, te vervang of te wysig, teen die datum 

vermefd in die uitnodiging wat deur die munisipaliteit se besfuit bedoel in artikel 13(1) benadeel 

is, kan teen die munisipaliteit se besluit tot die Appeltribunaal appelleer. 

(2) 'n Appellant bedoel in subartikel (1) moet 'n memorandum van appel indien soos bedoel in 

artikel 113(1) binne 28 dae nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit. 

(3) Die reg tot appel tot die Appeltribunaal teen die munisipaliteit se besluit verstryk indien die 

appellant versuim om 'n memorandum van appal in te dien binne 28 dae nadat hy of sy in kennis 

gestel is van die munisipaliteit se besluit ingevolge artikeI14(1). 
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Datum wanneer munisipaiiteit se besluit oor aanvaarding, vervanging of wysiging van 

skema van krag word 

16. 'n Bestuit om 'n skema te aanvaar, te vervang of te wysig tree in werking by

(a) die verstryking van die 28 dae-tydperk bedoel in artikel 15(2), indien geen appel teen 

die munisipaliteit se bestuit aangeteken is nie en geen aansoek is gedoen om die appel 

laat in te dien nie; of 

(b) die finalisering van die appel, indien appel teen die munisipaliteit se besluit aangeteken 

is. 

Oee/3: Algemene beginse/s vir antwikkeling van grand gelee binne die gebied van skema 

Aigemene beginsels vir ontwikkeling van grand gelee binne die gebied van skema 

17. Waar'n munisipaliteit 'n grondgebruik of -ontwikkeling oorweeg wat met die munisipaliteit se 

toestemming toegelaat mag word soos beeog in artikel 5(d) (ii) moet dit 

(a) voldoende openbare kennis gee van die voorstel om die grand te gebruik of te 

ontwikkel soos vereis word ingevolge die Regulasies op Billike Administratiewe 

Prasedures, 2002 (Regeringskennisgewing No R.614 of 2002); ; 

(b) belanghebbende lede van die publiek 'n regverdige geleentheid gee om hul 

kommentaar voor te Ie; 

(c) indien omstandighede vereis, 'n terreininspeksie laat uitvoer, of 'n verhoor laat hou; 

(d) enige persoon wat geregtig is om sodanige terreininspeksie of verhoor by te woon, 

toelaat om 

(i) tydens die inspeksie of verhoor deur 'n regsverteenwoordiger of ander persoon 

bygestaan of verteenwoordig te word; en 

(ii) tydens die verhoor voorstellings doen ter ondersteuning van of in teenstand teen 

die voorstel; 

(e) sy besluit binne 'n redelike tyd neem; en 

(f) verseker dat sy besluit onderhewig is aan 'n appel tot die Appeltribunaal. 

Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

18. Voor oorweging van 'n voorstel vir die ontwikkeling van grand op 'n wyse wat nie toelaatbaar 

is ingevolge 'n skema nie, moet 'n munisipaliteit 'n geregistreerde beplanner se skriftelike 

evaluasie en aanbeveling inwin. 
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Aangeleenthede tersaakllik by merietebepaling van voorgestelde ontwikkeling van grand 

19. 'n Munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem in vir die doeleindes van 

. merietebepaling 	van 'n voorstel om grond te gebruik en te ontwikkel op 'n wyse wat nie 

toelaatbaar is ingevolge 'n skema sonder die munisipaliteit se goedkeuring nie 

(a) kommentaar in reaksie op die uitnodigingskennisgewing vir openbare kommentaar 

soos bedoel in artikel 17 (2)(b); 

(b) die geregistreercle beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling aangaande die 

voorstel bedoel in artikel 18; 

(c) die kriteria om tOElstemming te verleen en die voorwaardes waaraan dit onderhewig sal 

wees indien toegstaan soos bedoel in 5{d}(ii); en 

(d) enige ander tersaaklike inligting. 

Munisipaliteit se besluit 

20. 'n Munisipaliteit mag nie 'n voorstel goedkeur vir die ontwikkeling van grond wat vooraf 

toestemming vereis ingevolge 'n skema nie, indien die voorstel onversoenbaar is met 

(a) die grondgebruiks- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(b) die gei'ntegreerde ontwikkelingsplan; of 

(c) die skema. 

HOOFSTUK3 


ONDERVERDEUNG EN KONSOUDERING VAN GROND 


Onderverdeling of konsolidering van grand toelaatbaar slegs ooreenkomstig hierdie 

Hoofstuk 

21. (1) Die onderverdeling of konsolidering van grond is onderhewig aan goedkeuring deur die 

munisipaliteit in wie se gebied die grond gelee is, hetsy die onderverdeling of konsolidering van 

grond gemik is op 

(a) die onderverdelin£i van grand vir enige doel in twee of meer erwe, insluitend 'n restant; 

(b) die konsalidering van twee of meer aangrensende erwe vir enige doel; 
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(C) die konsolidering van twee of meer aangrensende erwe, en die onderverdeling van die 

grond so gekonsolideer; 

(d) die stigting van 'n dorp; 

(e) die uitbreiding van 'n dorp; 

(f) die korrigeer van 'n geregistreerde diagram wat die grootte van 'n erf raak, soos bedoel 

in artikel 36 van die Opmetingswet; 

(g) die verstelling of wysiging van 'n algemene plan wat die grootte van 'n erf bei'nvloed, 

soos bedoe! in artikel 37 van die Opmetingswet; of 

(h) die registrasie van 'n langtermyn huurkontrak bedoel in artikel 77 van die Registrasie 

van Aktes Wet, 1937 0/Vet No. 47 van 1937). 

(2) 'n Munisipaliteit kan die onderverdeling of konsolidering van grond slegs ooreenkomstig 

hierdie Wet goedkeur. 

Persone wat die anderverdeling of konsaliderlng van grand kan inisieer 


22.(1) 'n Munisipaliteit kan die onderverdeling of konsolidering van grond in sy besit, inisieer. 


(2) Die volgende persone kan by die munisipaliteit aansoek doen om die onderverdeling of 

konsolidering van grond 

(a) die eienaar van die grond, insiuitend 'n staatsorgaan; en 

(b) 'n persoon wat optree met skriftelike toestemming van die eienaar van die grond. 

(3) Indien grond, wat onderhewig is aan 'n aansoek om die onderverdeling of konsolidering van 

grond , oorgedra word aan 'n nuwe eienaar, kan die nuwe eienaar voortgaan met die aansoek as 

die wettige regsopvolger van die vorige eienaar. 

Proses vir onderverdeiing of konsalidering van grand 

23.(1) Die prosedures bedoel in Bylae i moet gevolg word vir die onderverdeling of 

konsolidering van grond. 

(2) Open bare kennisgewing ingevolge item 5 of 14 van Bylae 1 word nie vereis nie in die geval 

van 'n onderverdeling van grond wat voortspruit uit 'n indringing of grensverskuiwing wat deur 
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middel van skriftelike ooreenkoms of hofbevel opgelos is. 

(3) 'n Voorstel vir die onderverdeling of konsolidering van grond mag gekombineer word met 'n 

voorstel om 

(a) 'n skema te wysig of te ontwikkel op grand gelee buite die gebied van die skema; en 

(b) die beperkings melt betrekking tot grand te verander, op te skort of te skrap ; 

en as een voorstel te prasesseer. 

PUg om professionele evalluasie of aanbeveling in te win 

24. Voor oorweging van 'n voorstel om grand te onderverdeel of te konsolideer, moet die 

munisipaliteit 

(a) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie of aanbeveling oor die voorstel 

bekom; en 

(b) 'n sertifikaat wat dE!Ur 'n geregistreerde beplanner geteken is, bekom

(i) wat bevestig clat die voorstel in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen; of 

(ii) indien die voorstel nie in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen nie, meld dat die 

voorstel gebrekkig is en besonderhede van die tekortkoming verskaf. 

Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaiing van voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grand 

25. Die munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorstel om grand te onderverdeel of te konsolideer 

(a) die aansoek bedoel in item 1 (2) van Bylae 1; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir openbare kommentaar oor die voorstel; 

(c) die geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie of aanbeveling oor die voorstel en 

sertifikaat van die voorstel se voldoening aan die Wet; 

(d) die potensiele impak van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele erfenis; 

(e) die impak van die voorstel op bestaande of voorgestelde ontwikkelings of 

grandgebruike in die munisipaliteit se gebled, of op bestaande ontwikkelings- of 

mineraalregte; 

(f) die verskaffing en standaard van ingenieursdienste; 
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(g) die impak van die voorstel op die nasionale, provinsiale en munisipale padnetwerke, 

openbare vervoer, munisipale dienste, riool, water- en elektrisiteitsvoorsiening, 

afvalbestuur en -verwydering, polisiering en sekuriteit; 

(h) toegang tot open bare vervoer en gesondheids- of opvoedkundige fasiliteite; 

(i) die historiese gevolge van voormalige rasdiskriminerende en segregerende wetgewing 

op grond van eienaarskap, grondontwikkeling en toegang tot ingenieursdienste en 

open bare fasiliteite, en die behoefte om die historiese ongelykhede aan te spreek; 

G) die beskerming of bewaring van kulturele en natuurlike hulpbronne, insluitend 

landbouhulpbronne van die gebied, of unieke gebiede of eienskappe en die biodiversiteit; 

(k) die natuurlike en fisiese eienskappe van die grond en die uitleg daarvan; 

(I) die algemene beginsels vir grondontwikkeling soos vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwikkelingsfasilitering, 1995 (Wet No. 67 van 1995), en ander nasion ale norme en 

-standaarde, raamwerke en beleid bedoel in artikel i 46(2)(b) van die Grondwet; 

(m) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(n) die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan; 

(0) die munisipaliteit se skema; 

(p) enige plaaslike praktyk of benadering tot grondgebruiksbestuur wat in ooreenstemming 

is met

(i) die wette van die Republiek; 


(il) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingnorme en -standaarde; 


(iii) die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan; en 

(iv) die skema; en 

(q) enige ander tersaaklike inligting. 

Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of konsolidering van 

grand 

26.(1) 'n Munisipaliteit moet binne die tydperke bedoel in items 12 en 21 van Bylae 1 , die meriete 

oorweeg van die voorstel om grond te onderverdeel of te konsolideer en besluit 

om

(a) die onderverdeling of konsolidering van die grond goed te keur, met of sonder 

veranderings; of 

(b) die onderverdeling of konsolidering van die grond te weier. 
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(2) 'n Munisipaliteit mag nie die onderverdeling of konsolidering van die grond goedkeur wat 

onversoenbaar is met 

(a) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; of 

(b) die munisipaliteit se geihtegreerde ontwikkelingsplan nie. 

(c) die skema nie. 

(3) 'n Munisipaliteit kan 'n aansoek om die onderverdeling of konsolidering van grond goedkeur 

onderhewig aan enige voorwaardes wat dit nodig ag, insluitend 'n voorwaarde met betrekking 

tot

(a) die omvang van die aansoeker se pUg om ingenieursdienste te verskaf; 

(b) die verskaffing van rnunisipale paaie, parke of ander oop ruimtes; 

(c) die skep van 'n serwituut ten gunste van die onderverdeelde erwe of gekonsolideerde 

ert of teen van die onderverdeelde erwe of gekonsolideerde ert ten gunste van 'n ander ert 

ert; 

(d) die behoud van grond vir staatsdoeleindes, insluitend opvoedkundige of 

gesondheidsfasiliteite, sport en ontspanningsdoeleindes of gemeenskapsfasiliteite; 

(e) maksimum of minimum grootte van terreine; 

(f) die regulasie van getloue, met besondere verwysing na 

(i) die maksimum of minimum aantal geboue wat gebou mag word; 

(ii) die maksimum of minimum grootte van geboue; 

(iii) die ligging van geboue; en 

(iv) beperkings op boumateriale; 

(g) die verstelling, opskorting of skrapping van beperkings ten opsigte van die grond wat 

die onderverdeling of konsolidering van grond verhinder; 

(h) die wysiging van die munisipaliteit se skema; en 

(i) 'n pUg om die munisipaliteit te voorsien van 'n waarborg wat uitgereik is deur 'n finansiele 

instelling of ander waarborger wat vir die munisipaliteit aanvaarbaar is, binne 'n tydperk 

so os in die voorwaarde gespesifiseer vir 'n bedrag wat voldoende is om die koste te dek 

van

(i) uitvoering van pligte van die aansoeker om ingenieursdienste te verskaf; en 

(ii) voldoening aan enige ander voorwaarde van goedkeuring. 

(4) Indien In munisipaliteit goedkeuringsvoorwaardes bedoel in subartikel (3) opla, moet dit die 

besonderhede voorsien van enige voorwaardes waaraan voldoen moet word voor die verkoop of 
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ontwikkeling van die grand of die oordrag van die grand. 

(5) By formulering van sy besluit, moet 'n munisipaliteit redes verskaf 

(a) vir goedkeuring of weiering van die onderverdeling of konsolidering van grand; 

(b) indien die onderverdeling of konsoHdering van grond goedgekeur is met veranderings, 

die redes waaram die veranderings gemaak is; of 

(c) jndien die onderverdeling of konsolidering van grand goedgekeur is onderhewig aan 

voorwaardes, vir enige voorwaarde wat dit ople 

(i) wat nie in die aansoek hanteer is nie; of 

(ii) wat wesenlik verskil van 'n voorwaarde wat in die aansoek voorgestel is. 

(6) 'n Munisipalitejt kan te eniger tyd 'n fout in die bewoording van sy besluit korrigeer solank die 

korreksie nie neerkom op 'n veranderjng in sy besluit of 'n versteliing, opskorting of skrapping 

van 'n voorwaarde van sy goedkeuring vir 'n wysiging van 'n skema is nie. 

Inlig van persone oor munisipaliteit S8 besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grand 

27.(1) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae nadat dit besluit het om die onderverdeling of 

konsolidering van grand goed te keur of te weier, kennis gee van sy besluit aan elke persoon 

wat skriftelike kommentaar ingedien het ingevolge 8ylae 1. 

(2) Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar tot 'n gesamentlike petisie of graepvertoe is, kan 

gegee word aan 

(a) die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of vertoe 

ingedien is by 'n persoon wat daarap aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wle se naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarap 

aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger 

.@LKennis aan die persoon bedoel in hierdie item maai< kennis uit aan elke persoon vermeld in 

die gesamentlike petisie of groepvertoe. 

(4) lndien die grand van 'n persoon wat kommentaar ingedien het soos bedoel in 8ylae 1, 
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oorgedra word aan 'n nUW(3 eienaar, word die kommentaar beskou as deur die nuwe eienaar 

ingedien. 

(5) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae na 'n versoek deur die aansoeker of enige ander persoon 

aan wie 'n kennisgewing beteken is ingevolge subartikel (1), die aansoeker of daardie persoon 

voorsien van 

(a) 'n afskrif van die munisipaliteit se besluit en die redes vir die besluit; en 

(b) indien die aansoek goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, van 'n afskrif van al 

die voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgele is, saam met die redes vir oplegging 

van daardie voofwaardes. 

Appel teen munisipalitE~it se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grond 

28.(1) 'n Persoon wat aansoek gedoen het om die onderverdeling of konsolidering van grond of 

wat skriftelike kommentaar ingedien het in reaksie op 'n uitnodiging vir openbare kommentaar op 

'n voorstel om grand te onderverdeel of te konsolideer, wat benadeel is deur die munisipaliteit se 

besluit bedoel in artikel 2B(1), kan teen die munisipaliteit se besluit tot die Appeltribunaal 

appeUeer. 

(2) 'n Appellant bedoel in subartikel (1) moet 'n memorandum van appel indien soos bedoel in 

artikel 113(1) binne 28 dae nadat dit of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit. 

(3) Die reg tot appel tot die Appeltribunaal teen die munisipaliteit se besluit sal verstryk indien 'n 

persoon met 'n reg tot appel versuim om 'n memorandum van appel in te dien binne 28 dae 

nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit ingevolge artikel 27(1). 

Datum wanneer munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde onderverdeling of 

konsolidering van grond va.n krag word 

29. 'n Besluit ten opsigte van die onderverdeling of konsolidering van grond tree in werking by 

(a) die verstryking van die 28 dae-tydperk bedoel in artikel 28(2), indien geen appel teen 

die munisipaliteit se besluit aangeteken is nie; of 

(b) die finalisering van die appel, indien appel teen die munisipaliteit se besluit aangeteken 

is. 
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Regsgevolge van goedkeuring van onderverdeling of konsolidering van grond wet die 

verandering of wysiging van 'n algemene plan uitmaak 

30. 'n Munisipaliteit se goedkeuring en voorwaardes van goedkeuring vir die onderverdeling of 

konsolidering van grond, moet hanteer word as die Premier se toestemming en voorwaardes 

van goedkeuring vir die doeleindes van artikel 37(2) van die Opmetingswet, indien 

(a) die onderverdeling of konsolidering van grond die verstelling, wysiging, gedeeltelike 

kansellasie of kansellasie van 'n algemene plan vereis; en 

(b) die bevoegdhede aan die Premier verleen ingevolge artikel 37(2) van die 

Opmetingswet aan die munisipaliteit gedelegeer is soos bedoel in artikel 37(3) van die 

opmetingswet. 

Beperking van sekere werksaamhede met betrekking tot grond vir goedgekeurde 

onderverdeling of konsolldering van grand voor voldaening aan voorwaardes 

31.(1) 'n persoon mag nie ..

(a) 'n ooreenkoms aangaan met of sonder 'n opskortende of ander voorwaardes, vir die 

vervreemding van die ert, hetsy verkoop, uitruil of enige ander wyse; of 

(b) 'n opsie om 'n ert te koop of te verkoop, of 'n voorkoopsreg daarop toestaan nie, 

Tensy die munisipaliteit 'n sertifikaat uitgereik het dat die voorwaardes wat moet nagekom moet 

word voordat die grond verkoop mag word bedoel in artikel 26(4), wei nagekom is. 

(2) Enige ooreenkoms aangegaan in stryd met die bepalings in subartikel (1) kan met die 

uitsluitlike diskresie van die verkoper nietig verklaar word. 

(3) 'n Persoon mag nie grond ontwikkel, tensy die munisipaliteit gesertifiseer het dat daar 

voldoen is aan die voorwaardes van goedkeuring bedoel in artikel 33(4) wat nagekom moet 

word voordat die grond ontwikkel mag word. 

(4) Die verbod op die ontwikkeling van grond voor voldoening aan die voorwaardes van 

goedkeuring wat nagekom moet word voor die ontwikkeling van daardie grond , verbied nie die 

okkupasie van 'n gebou of struktuur wat wettig op die grond bestaan het voor die goedkeuring vir 
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die onderverdeling of konsolidering van die grand nie. 

(5) 'n Persoon mag nie aansoek doen by die registrateur van aktes vir die oordrag van 'n erf nie, 

tensy die munisipaliteit gesertifiseer het dat daar voldoen is aan die voorwaardes van 

goedkeuring wat nagekom moet word voordat die grond oorgedra mag word bedoel in artikel 

26(4). 

Indien van planne en dolmmente by landmeter-generaal ooreenkomstig aansoek am die 

onderverdeling of konsolidering van grond 

32.(1) 'n Aansoeker moet 

(a) die diagramme, planne en ander dokumente wat die landmeter-generaal mag vereis vir 

die registrasie van die onderverdeling of konsolidering van die grond by die landmeter

generaal indien; en 

(b) 'n gesertifiseerde afskrif van die goedgekeurde diagram of algemene plan aan die 

munisipaliteit voorle binne 28 dae na die datum waarap die landmeter-generaal die 

diagram of algemene plan goedgekeur het. 

(2) Die goedkeuring vir clie onderverdeling of konsolidering van grand verstryk indien die 

aansoeker versuim om die planne, diagramme en ander dokumente wat die landmeter-generaal 

mag vereis, binne vyf jaar vanaf die datum van die goedkeuring van die onderverdeling of 

konsolidering van die grancl, soos bedoel in artikel29, aan die landmeter-generaai voor te Ie. 

Indien van planne en dokumente by landmeter-generaal waar grond deur munisipaliteit 

onderverdeel of gekonsoilideer is 

33.(1) Waar grond deur 'n munisipaliteit onderverdeel of gekonsolideer is, moet sodanige 

munisipaliteit 

(a) die goedgekeurde diagramme of algemene plan saam met die aktes; en 

(b) ander dokumentE! wat die landmeter-generaal mag vereis vir die registrasie van die 

onderverdeling of konsolidering van die grand, 


by die landmeter-generaafindien. 


(2) Die goedkeuring vir die onderverdeling of konsolidering van grond verstryk indien die 
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munisipaliteit versuim am die planne, diagramme, en ander dokumente wat die landmeter

generaal mag vereis, binne vyf jaar vanaf die datum van die goedkeuring van die onderverdeling 

of konsolidering van die grand, soos bedoel in artikel 29, in te dien. 

indien van aktes, planne en dokumente by registrateur van aktes ooreenkomstig aansoek 

am die onderverdeling of konsolidering van grond en sertifikaat van voldoening aan 

sekere voorwaardes van goedkeuring voor oordrag van grond 

34.(1) 'n Aansoeker moet by die registrateur van aktes die goedgekeurde diagramme of 

algemene plan indien saam met die aktes en ander dokumente wat die registrateuf van aktes 

mag vereis vir die registrasie van die onderverdeling of konsolidering van die grand, of oopmaak 

van die dorpsregister vir die grand. 

(2) 'n Persoon mag nie by die registrateur van aktes aansoek doen vir die registrasie van 

oordrag van 'n ert of oopmaak van 'n dorpsregister vir die grand nie, tensy die munisipaliteit 'n 

sertifikaat uitgereik het wat meld dat daar voldoen is aan die voorwaardes van goedkeuring vir 

die onderverdeling of konsolidering van die grand soas bedoel in artikel 26(4). 

Indien van aktes, planne en dokumente by registrateuf van aktes waar grond deur 

munisipaliteit onderverdeel of gekonsolideer is 

35. Waar grand deur 'n munisipaliteit onderverdeel of gekonsolideer is, moet die munisipaliteit

(a) die goedgekeurde diagramme of algemene plan saam met die aktes; en 

(b) ander dokumente wat die registrateuf van aktes mag vereis vir die registrasie van die 

onderverdeling of konsolidering van die grand, of oopmaak van die dorpsregister vir die 

grond, 

by die registrateur van aktes indien. 

Oordrag van pasie, parke en snder oop ruimtes 

36. Die aansoeker moet, op eie koste, en by die registrasie van die eerste oordrag van 'n ert, 

sodanige grand aan die munisipaliteit oordra wat die munisipaliteit mag vereis vir gebruik as 'n 

pad, park of ander oop ruimte, ingevolge 'n voorwaarde vir die goedkeuring van die 

onderverdeling van grand. 
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Verstryklng van goedkeuring vir onderverdeling of konsolidering van grond 

37.(1) Die munisipaliteit se goedkeuring vir die onderverdeling of konsolidering van grond 

verstryk indien die aansoeker versuim om die onderverdeling of konsolidering van die grond by 

die registrateur van aktes te registreer, binne vyf jaar vanaf die datum waarap die munisipaliteit 

se goedkeuring van krag word ingevolge artikel 29. 

(2) Waar grond deur 'n munisipaliteit onderverdeel of gekonsolideer is, sal sy goedkeuring vir die 

onderverdeling of konsolidering van grand verstryk, indien dit versuim om die onderverdeling of 

konsolidering van die grond by die registrateur van aktes te registreer binne vyf jaar vanaf die 

datum waarop die goedkeuring van krag word ingevolge artikel 29. 

(3) Indien die regte toegestaan deur die munisipaliteit vir die onderverdeling van grand nie ten 

volle uitgeoefen is binne vyf jaar vanaf die datum waarap die munisipaliteit se goedkeuring van 

krag geword het ingevolge artikel 29 nie, en die munisipaliteit is van mening dat die ontwikkeling 

nie binne 'n redelike tydperk voltooi sal wees nie, kan die munisipaliteit 'n kennisgewing aan die 

eienaar van die grand beteken wat 

(a) die eienaar waarsku dat hy die kansellasie van die deel van die goedgekeurde uitleg 

waarvoor die regte nie ten volle uitgeoefen is nie, kan inisieer; en 

(b) die tydperk waarin die regte ten volle uitgeoefen moet word, spesifiseer. 

(4) Die munisipaliteit kan 'n ~ennisgewing bedoel in subartikel (3) te eniger tyd onttrek voor die 

verstryking van die tydperk daarin gespesifiseer. 

(5) 'n Kennisgewing vermeld in subartikel (3) is van geen krag en uitwerkingindien die 

munisipaliteit versuim om die kansellasie van die deel van die goedgekeurde uitleg waarvoor die 

regte nie ten volle uitgeoefen is nie, binne ses maande na die verstryking van die tydperk bedoel 

in die kennisgewing. 

HOOFSTUK 4 


ONTWIKKELING VAN GROND GELEE BUITE GEBIED VAN SKEMA 


Ontwikkeling van grond !Jelee buite gebled van skema toelaatbaar slegs ooreenkomstig 

hierdie Hoofstuk 

38.(1) Die ontwikkeling van grond gelee buite die gebied van die skema kan slegs plaasvind in 

soverre dit goedgekeur Is deur die munisipaliteit in wie se gebied die grand gelee is. 
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(2) 'n Munisipaliteit kan die ontwikkeling van grand gelee buite die gebied van 'n skema slegs 

ooreenkomstig hierdie Wet goedkeur. 

(3) Vir die doeleindes van hierdie Hoofstuk beteken ontwikkeling die uitvoering van bou-, 

konstruksie-, masjienbou- of mynbouwerk of ander bedrywe bogronds, ondergrands of oor 

enige grand, en 'n wesenlike verandering aan die bestaande gebruik van enige gebou of 

grond sonder onderverdeling, maar uitsluitend

(a) die konstruksie of gebruik van die eerste woning en buitegeboue of verbeterings wat 

gewoonlik daarmee geassosieer word op 'n afsonderlik geregistreerde onderverdeling, 

insluitend 'n sekondere selfstandige wooneenheid, wat aan die huis vas mag wees of nie, 

maar wat duidelik met die eerste woonhuis geassosieer word en wat nie 802 mag oorskry 

nie; 

(b) die konstruksie of gebruik van enige woning en buitegeboue wat gewoonlik daarmee 

verband hou vir die vestiging van 'n tradisionele huishouding op grand waarop 'n 

tradisionele gemeenskap reken ingevolge artikel 2(5)(b) van die KwaZulu-Natal Wet op 

Tradisionele Leierskap en Bestuur, 2005 (Wet NO.5 van 2005), wetlik woon; 

(c) grand gebruik vir die kweek van gewasse of die tee I van diere; 

(d) die uitvoer van werke wat vereis word vir die onderhoud of verbetering van 'n 

bestaande pad binne sy bestaande grense; 

(e) die verskaffing van enige ingenieufsdienste ooreenkomstig die munisipaliteit se 

ge"integreerde ontwikkelingsplan; en 

(f) die onderhoud en herstel van ingenieursdienste. 

Persona wat die ontwikkeling van grand kan inisieer 

39.(1) Die munisipaliteit kan die ontwikkeling van grond in sy besit, gelee buite die gebied van 

die skema, inisieer. 

(2) Die volgende persone kan by die munisipaliteit aansoek doen vir die ontwikkeling van 
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grand gelee buite die gebied van die skema is 

(a) die eienaar van die ~}rond, insluitend 'n staatsorgaan; en 

(b) 'n persoon wat optree met skriftelike toestemming van die eienaar van die grand. 

(3) Indien grond, wat die ond~~rwerp is van 'n aansoek om die ontwikkeling van grond gelee buite 

gebied van skema, oorgedra word na 'n nuwe eienaar, kan die nuwe eienaar voortgaan met die 

aansoek as die wettige regsopvolger van die vorige eienaar. 

Proses vir ontwikkeling van grond 

40.(1) Die prosedures bedoel in Bylae 1 moet gevolg word vir die ontwikkeling van grond gelee 

buite gebied van skema. 

(2) 'n Voorstel vir die ontwikl<eling van grond gelee bulte gebied van skema mag gekombineer 

word met 'n voorstel om 

(a) grond te onderverdeel of te konsolideer; en 

(b) die beperkings met betrekking tot grond te verander, op te skort of te skrap ; 

en as een voorstel te prosesseer. 

Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

41. Voor oorweging van die ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema moet die 

munisipaliteit 

(a) 'n geregistreerde bepfanner se skriftelike evaluasie en aanbevefing die voorstef bekom; 

en 

(b) 'n sertifikaat wat delJr 'n geregistreerde beplanner geteken is, bekom 

(i) wat bevestig dat die voorstel in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen; of 

(ii) indien die voorstel nie in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen nie, meld dat die 

voorstel gebrekkig is en besonderhede van die tekortkoming verskaf. 

Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde ontwikkeling van grand 

gelee bulte gebled van skema 

42. Die munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorstel om grond gelee buite gebied van skema te ontwikkel 
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(a) die aansoek bedoel in item 1 (2) van Bylae 1 ; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir open bare kommentaar oor die voorstel; 

(c) die geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel en 

sertifikaat van die voorstel se voldoening aan die Wet; 

(d) die potensiele impak van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele erfenis; 

(e) die impak van die voorstel op bestaande of voorgestelde ontwikkelings of 

grondgebruike in die munisipaliteit se gebied, of op bestaande ontwikkelings- of 

mineraalregte; 

(f) die verskaffing en standaard van ingenieursdienste; 

(g) die impak van die voorstel op die nasionale, provinsiale en munisipale padnetwerke, 

open bare vervoer, munisipale dienste, riool, water- en elektrisiteitsvoorsiening, 

afvalbestuur en -verwydering, polisiering en sekuriteit; 

(h) toegang tot open bare vervoer en gesondheids- of opvoedkundige fasiliteite; 

(i) die historiese gevolge van voormalige rasdiskriminerende en segregerende wetgewing 

op grond van eienaarskap, grondontwikkeling en toegang tot ingenieursdienste en 

open bare fasiliteite, en die behoefte om die historiese ongelykhede aan te spreek; 

m die beskerming of bewaring van kulturele en natuurlike hulpbronne, insluitend 

landbouhulpbronne, of unieke gebiede of eienskappe en die biodiversiteit; 

(k) die natuurlike en fisiese eienskappe van die grond en die uitleg daarvan; 

(I) die algemene beginsels vir grondontwikkeling so os vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwikkelingsfasilitering, 1995 0fl/et No, 67 van 1995), ander nasionale norme en 

-standaarde, raamwerke en beleid bedoel in artikel 146(2)(b) van die Grondwet; 

(m) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(n) die munisipaliteit se ge'integreerde ontwikkelingsplan; 

(0) die munisipaliteit se skema; 

(p) enige plaaslike praktyk of benadering tot grondgebruiksbestuur wat in ooreenstemming 

is met

(i) die wette van die Republiek; 

(ii) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(iii) die munisipaliteit se gei"ntegreerde ontwikkelingsplan; 

(iv) die munisipaliteit se skema; en 

(q) enige ander tersaaklike inligting. 
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Munisipaliteit se besluit oaangaande voorgestelde ontwikkeling van grond gelee buite 

gebied van skema 

43. (1) 'n Munisipaliteit moet binne die tydperke bedoel in items 12 en 21 van Bylae 1 na die 

sluitingsdatum vir die indien van kommentaar die meriete van die voorstel am grond gelee buite 

gebied van skema te ontwikl<el, oorweeg, en besluit om

(a) die ontwikkeling van die grand gelee buite gebied van skema, goed te keur, met of 

sander veranderings; of 

(b) die ontwikkeling van die grand gelee buite gebied van skema. te weier. 

(2) 'n Munisipaliteit mag nie 'n ontwikkeling gelee buite gebied van skema, goedkeur wat 

onversoenbaar is met 

(a) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; of 

(b) die munisipaliteit SB ge'integreerde ontwikkelingsplan nie. 

(3) 'n Munisipaliteit kan 'n aansoek goedkeur am die ontwikkeling van grand gelee buite gebied 

van skema onderhewig aan enige voorwaardes wat dit nodig ag, insluitend 'n voorwaarde met 

betrekking tot 

(a) die omvang van diE~ aansoeker se verpligting om ingenieursdienste te verskaf; 

(b) die skep van 'n serwituut ten gunste van die ert of teen die ert ten gunste van 'n ander 

ert; 

(c) die regulasie van geboue, met besondere verwysing na 

(i) die maksimurn of minimum aantal geboue wat gebou mag word; 

(ii) die maksimum of minimum grootte van geboue; 

(iii) die ligging van geboue; en 

(iv) beperkings op boumateriale; 

(d) die versteiiing, opslkorting of skrapping van beperkings ten opsigte van die grand; wat 

die ontwikkeling daarvan beperk; 

(e) die wysiging van die munisipaliteit se skema; en 

(f) 'n plig om 'n waarborg aan die munisipaliteit te verskaf wat uitgereik is deur 'n finansieHe 

instelling of ander waarborger wat vir die munisipaliteit aanvaarbaar is, binne 'n tydperk 

gespesifiseer in die voorv.taarde vir 'n bedrag voldoende om die koste te dek van 

(i) vofdoening aan die verpligting van die aansoeker am ingenieursdienste te verskaf; 

of 
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(ii) voldoening aan enige ander voorwaarde van goedkeuring. 

(4) By formulering van sy besluit, moet die munisipaliteit duidelik meld aan watler voorwaardes 

van goedkeuring voldoen moet word voor die verkoop van grand, ontwikkeling van die grand of 

die oordrag van die grand. 

(5) By formulering van sy besluit moet die munisipaliteit redes verskaf 

(a) vir goedkeuring of weiering van die ontwikkeling van die grond gelee buite gebied van 

skema; 

(b) indien die ontwikkeling van die grand gelee buite gebied van skemo., goedgekeur is 

met veranderings, die redes vir die veranderings; en 

(c) indien die ontwikkeling gelee buite gebied van skemo., goedgekeur is onderhewig o.an 

voorwaardes, vir enige voorwaarde wat dit ople 

(i) wat nie in die aansoek hanteer is nie; of 

(ii) wat wesenlik verskil van 'n voorwaarde wat in die aansoek voorgestel is. 

(6) 'n Munisipaliteit kan te eniger tyd 'n fout in die bewoording van sy besluit korrigeer solank die 

korreksie nie neerkom op 'n verandering in sy besluit of 'n verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n voorwaarde van sy goedkeuring vir 'n wysiging van 'n skemo. daarstel nie. 

Inllg van persone oor munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwlkkeling van 

grand gelee buite gebied van skema 

44.(1) 'n Munisipaliteit moet, binne i 4 dae no. sy besluit om die ontwikkeling van grand gelee 

buite gebied van skema, goed te keur of te weier, kennis van sy besluit beteken aan elke 

persoon wat skriftelike kommentaar ingedien het ingevolge Bylae i. 

(2) Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar tot 'n gesamentlike petisie of 

graepverteenwoordiging is, kan gegee word aan 

(a) die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of vertoe 

ingedien is by 'n persoon wat daarap aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wie se naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarap 
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aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars te wees 

nie. 

(3) Kennis aan die persoon bedoel in hierdie item maak kennis uit aan elke persoon vermeld 

in die gesamentlike petisie of graepvertoe. 

(4) Indien die grand van 'n persoon wat kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1 oorgedra 

word aan 'n nuwe eienaar, word die kommentaar beskou as deur die nuwe eienaar ingedien. 

(5) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae na 'n versoek deur die aansoeker of enige ander persoon 

aan wie 'n kennisgewing beteken is ingevolge subartikel (1), die aansoeker of daardie persoon 

voorsien van 

(a) 'n afskrif van die munisipaliteit se besluit en die redes vir die besluit; en 

(b) indien die aansoek goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, 'n afskrif van al die 

voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgele is, saam met die redes vir oplegging van 

sodanige voorwaardes. 

Appel teen munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van grond 

gelee buite gebied van skema 

45.(1) 'n Persoon wat aansoek gedoen het om die ontwikkeling van grand of wat skriftelike 

kommentaar ingedien het in reaksie op 'n uitnodiging vir openbare kommentaar op 'n voorstel om 

grand te ontwikkei, wat benadeel is deur die munisipaliteit se besluit bedoel in artikel 43 (1). kan 

teen die munisipaliteit se besluit tot die Appeltribunaal appelleer. 

(2) 'n Aansoeker bedoel in subartikel (1) moet 'n memorandum van appel indien 5005 bedoel in 

artikel 113 (1) binne 28 dae nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit. 

(3) Die reg tot appel tot die Appeltribunaal teen die munisipaliteit se besluit sal verstryk indien 'n 

persoon met 'n reg tot app€~1 versuim om 'n memorandum van appel in te dien binne 28 dae 

nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit ingevolge artikel44 (1). 

Datum wanneer munisipaliiteit se besluit aangaande voorgestelde ontwikkeling van grond 

gelee bulte gebied van skema, van krag word 

46. 'n Besluit ten opsigte van die ontwikkeling van grand gelee buite gebied van skema, tree in 
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werking by 

(a) die verstryking van die 28 dae-tydperk bedoel in artikel 45 (2), indien geen appel teen 

die munisipaliteit se besluit aangeteken is nie; of 

(b) die finalisering van die appel, indien appel teen die munisipaliteit se besluit aangeteken 

is. 

Regsgevolge van goedkeuring van ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema, 

wat die verstelling of wysiging van 'n algemene plan uitmaak 

47. 'n Munisipaliteit se goedkeuring en voorwaardes van goedkeuring vir die ontwikkeling van 

grond gelee buite gebied van skema, moet hanteer word as die Premier se toestemming 

onderhewig aan enige voorwaardes wat die Premier nodig mag ag vir die doeleindes van artikel 

37(2) van die Opmetingswet indien die 

(a) ontwikkeling van grand die verstelling of wysiging van 'n algemene plan vereis; en 

(b) bevoegdhede wat aan die Premier verleen is ingevolge daardie artikel aan die 

munisipaliteit gedelegeer is, soos bedoel in artikel 37(3) van die Opmetingswet. 

8eperking van sekere werksaamhede met betrekking tot grond gelee buite gebied van 

skema vir goedgekeurde ontwikkeling, voor oordrag plaasvind 

48.. (1) 'n persoon mag nie 

(a) 'n ooreenkoms aangaan met of sonder 'n opskortende of ander voorwaardes, vir die 

vervreemding van die erf, hetsy verkoop, uitruil of enige ander wyse; of 

(b) 'n opsie om 'n erf te koop of te verkoop, of 'n voorkoopsreg daarap toestaan nie, 

T ensy die munisipaliteit 'n sertifikaat uitgereik het dat die voorwaardes wat moet nagekom moet 

word voordat die grand verkoop mag word bedoel in artikel 43(4), wei nagekom is. 

(2) Enige ooreenkoms aangegaan in stryd met die bepalings in subartikel ("1) is kan met die 

uitsluitlike diskresie van die verkoper nietig verklaar word. 

(3) 'n Persoon mag nie grand ontwikkel, tensy die munisipaliteit gesertifiseer het dat daar 

voldoen is aan die voorwaardes wat nagekom moet word voordat die grand ontwikkel kan word, 

van goedkeuring bedoel in artikel 43(4). 
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(4) Die beperking op die ontwikkeling van grond voordat daar aan die voorwaardes van 

goedkeurill9 wat nagekom moet word voordat die grond ontwikkel kan word, verhinder nie die 

okkupasie van 'n gebou 01' struktuur wat wettig op die grond bestaan het voordat die 

goedkeuring vir die ontwikkeling van die grond verleen Is nle. 

(5) 'n Persoon mag nie by die registrateur van aktes aansoek doen vir registrasie van die 

oordrag van 'n erf nie, tensy die munisipaliteit gesertifiseer het dat daar voldoen is aan die 

vaorwaardes van goedkeurinq soos bedoel in artikeI43(4). 

Verstryking van goedkeuring vir ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema 

49.(1) Indien die regte wat deur die munisipaliteit toegestaan is vir die ontwikkeling van grand 

gelee buite gebied van skema 

(a) nie ten volle uitgevoer is binne vyf jaar vanaf die datum waarop die munisipaliteit se 

goedkeuring van krag g:eword het ingevolge artikel 46 nie; en 

(b) die munisipaliteit van mening is dat die ontwikkeling nie binne 'n redelike tydperk valtooi 

sal wees nie, kan die munisipaliteit 'n kennisgewing aan 'n grondeienaar beteken wat 

(i) die eienaar waarsku dat dit die kanselJasie van die deel van die goedgekeurde 

uitlegplan waarvoor die regte nie ten volle uitgeoefen is nie, kan inisieer; en 

(ii) die tydperk w8larin die regte ten volle uitgeoefen moet word, spesifiseer. 

(2) Die munisipaliteit kan 'n kennisgewing waarna in subartikel (1) verwys word. te eniger tyd 

onttrek voor die verstryking van die tydperk wat in die kennisgewing gespesifiseer word. 

(3) 'n Kennisgewing vermeld in subartikel (1) is van geen krag en uitwerkingindien die 

munisipaliteit versuim om diH kansellasie van die deel van die uitlegplan waarvoor die regte nie 

ten volle uitgevoer is binne ses maande na die verstryking van die tydperk in die gemelde 

kennisgewing nie, te inisieer. 
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HOOFSTUK 5 


FASERING OF KANSELLASIE VAN GOEDGEKEURDE UfTLEGPLAN VIR 


ONDERVERDELING OF ONTWIKKELING VAN GROND 


Fasering of kansellasie van die goedgekeurde uitlegplan toelaatbaar slegs ooreenkomstig 

hierdie Hoofstuk 

50.(1) 'n Goedgekeurde uitlegplan vir die onderverdeling of ontwikkeling van grond kan gefaseer 

of gekanselieer word in soverre dit goedgekeur is deur die munisipaliteit in wie se gebied die 

grond gelee is, hetsy die fasering of kansellasie van die uitlegplan gemik is op ~ 

(a) die fasering van die ontwikkeling of onderverdeling van grond deur verdeling van die 

goedgekeurde uitfegplan in twee of meer uitlegplanne; 

(b) die herontwerp van 'n deel van die goedgekeurde uitlegplan ten opsigte van die 

onderverdeling of ontwikkeling van grond deur verdeling van die uitlegplan in twee of meer 

uitlegplanne en kanselleer die uitleg van die gebied wat herontwerp gaan word; 

(c) die gedeeltelike kansellasie van regte om grond te onderverdeel of ontwikkel deur die 

goedgekeurde uitlegplan in twee of meer uitlegplanne te verdeel en die uitlegplanne te 

kanselleer vir die een waarvan die regte gekanselleer is; 

(d) die kansellasie van regte om grond te onderverdeel of ontwikkel deur die uitlegplan te 

kanselleer; of 

(e) die gedeeltelike kansellasie of kansellasie van 'n algemene plan bedoel in artikel 37 

van die Opmetingswet. 

(2) 'n Munisipaliteit kan die fasering of kansellasie goedkeur van 'n uitlegplan vir 'n goedgekeurde 

onderverdeling of ontwikkeling van grond slegs ooreenkomstig hierdie Wet. 

Persone wat fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan kan inisleer 

51. (1) Die munisipaliteit kan die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan inisieer. 

(2) Die volgende persone kan by die munisipaliteit aansoek doen om die fasering of kansellasie 

van 'n uitlegplan 

(a) die eienaar van die grand, insluitend'n staatsorgaan; en 

(b) 'n persoon wat optree met skriftelike toestemming van die eienaar van die grond. 

(3) Indien grond, wat die onderwerp is van 'n aansoek om die fasering of kansellasie van 

uitlegplan, oorgedra word na 'n nuwe eienaar, kan die nuwe eienaar met die aansoek voortgaan 

as die wettige regsopvolger van die vorige eienaar. 
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(4) Die nuwe aansoeker moet beskou word as die wetlige regsopvolger vir die vorige aansoeker. 

Proses vir fasering of kanSE!lIasie van goedgekeurde uitlegplan 

52.(1) 'n Aansoek om die fasming of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan moet vergesel 

gaan van soveel afskrifte van die uitlegplan, algemene plan en ander dokumente soos die 

munisipaliteit mag vereis. 

(2) Die munisipaliteit moet skriftelike kennis gee van 'n voorgestelde fasering of kanseliasie van 

'n goedgekeurde uitlegplan aan 

(a) elke lid van die publiek wat skriftelike kommentaar ingedien het met betrekking tot die 

onderverdeling of konsolidering, of ontwikkeling van die grand, ooreenkomstig item 5 of 14 

van Bylae 1; 

(b) enige ander persoon wat na die munisipaliteit se mening geraak kan word deur die 

voorgestelde goedgekeurde verdeling of kansellasie van die uitlegplan, insluitend 

staatsorgane en verska1fers van ingenieursdienste; 

(c) die landmeter-generaal, in die geval van die onderverdeling of konsolidering van die 

grand; en 

(d) die registrateur van aktes. 

(3) Die kennisgewing bedoel in subartikel (2), moet 

(a) die voorgestelde fasl9ring of kansellasie van die uitlegplan identifiseer en beskryf; 

(b) meld dat 'n afskrif van die voorgestelde fasering of kansellasie van die uitlegplan en 

meegaande dokumente beskikbaar sal wees vir inspeksie tydens die ure en op die plek 

wat in die kennisgewing vermeld word; 

(c) die geadresseerde uitnooi om skriftelik kommentaar in te dien op die voorgestelde 

fasering of kansellasie van die uitlegplan; 

(d) die adresseerde versoek om die kommentaar in te dien by die kontakpersoon vermeld 

in die kennisgewing; 

(e) meld hoe die kOmmE!ntaar ingedien kan word; en 

(f) die datum meld waarteen die kommentaar ingedien moet word. 

(4) 'n Munisipaliteit moet ten minste 30 dae na die datum waarop die kennisgewing beteken is, 

toelaat vir die indien van kommentaar. 
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PUg om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

53. Voor oorweging van die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan moet 'n 

munisipaliteit 

(a) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel 

bekom; en 

(b) 'n sertifikaat wat deur 'n geregistreerde beplanner geteken is, bekom 

(i) wat bevestig dat die voorstel in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen; of 

(ii) indien die voorstel nie in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen nie, meld dat die 

voorstel gebrekkig is en besonderhede van die tekortkoming verskaf. 

Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde fasering of kanseilasie 

van goedgekeurde uitlegplan 

54. 'n Munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorstel om 'n uitlegplan te verdeel of te kanselleer 

(a) die aansoek bedoel in item 1 (2) van Bylae 1 ; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir open bare kommentaar oor die voorstel; 

(c) die geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel en 

sertifikaat van die voorstel se voldoening aan die Wet; 

(d) die potensiele impak van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele ertenis; 

(e) enige benadeling veroorsaak deur die fasering of kansellasie van die uitlegplan aan 

enige persoon, insluitend 'n verskaffer van ingenieursdienste, 'n naburige ontwikkelaar, 'n 

verbandhouer, 'n houer van 'n serwituutreg of 'n huurder ingevolge 'n geregistreerde 

huurkontrak; 

(f) die algemene beginsels vir grondontwikkeling soos vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwi~\kelingsfasilitering, 1995 (Wet No. 67 van 1995), en ander nasionale norme en 

-standaarde, raamwerke en beleid bedoel in artikel 146(2)(b) van die Grondwet; 

(g) die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(h) die munisipaliteit se ge"I'ntegreerde ontwikkelingsplan; 

(i) die munisipaliteit se skema; en 

(j) enige ander tersaaklike inligting. 
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Munisipaliteit se besluit aangaande voorgestelde fasering of kansellasie van 

goedgekeurde uitlegplan 

55.(1) 'n Munisipaliteit moet binne 60 dae na die sluitingsdatum vir die indien van kommentaar 

die meriete van die voorgestelde fasering of kansellasie van die uitlegplan oorweeg en besluit 

om 

(a) die fasering of kansellasie van die uitlegplan, in geheel of ten dele, goed te keur; 

(b) die fasering of kansellasie van die uitlegplan met verstellings goed te keur; of 

(c) die fasering of kansellasie van die uitlegplan te weier. 

(2) 'n Munisipaliteit kan 'n aansoek goedkeur om die fasering of kansellasie van 'n uitlegplan, 

onderhewig aan enige voorwaardes wat dit nodig ag, insluitend 'n voorwaarde wat van die 

aansoeker vereis om eers aansoek te doen om die wysiging van die munisipaliteit se skema. 

(3) By formulering van sy besluit, moet 'n munisipaliteit redes verskaf 

(a) vir goedkeuring of weiering van die fasering of kanseliasie van die uitlegplan; 

(b) indien die fasering of kansellasie van die uitlegplan goedgekeur is onderhewig aan 

voorwaardes, vir enige voorwaarde wat dit ople

(i) wat nie in die aansoek hanteer is nie; of 

(ii) wat wesenlik verskil van 'n voorwaarde wat in die aansoek voorgestel is; en 

(c) indien die faserinn of kanseliasie van die uitlegplan gedeeltelik goedgekeur is of met 

verstellings, die redes vir die gedeeltelike goedkeuring of die versteliings. 

(4) 'n Munisipaliteit kan te eniger tyd 'n fout in die bewoording van sy besluit korrigeer solank die 

korreksie nie neerkom op 'n verandering in sy besluit of 'n verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n voorwaarde van sy goedkeuring vir 'n fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde 

uitlegplan is nie. 

Inllg van persone 001" munisipaiiteit se besiult 

56.(1) 'n Munisipaliteit moet, binne 14 dae na sy besluit om die fasering of kansellasie van 'n 

goedgekeurde uitlegplan goed te keur of te weier, kennis van sy besluit beteken aan elke 

persoon wat skriftelike kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1. 
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(2) Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar tot 'n gesamentlike petisie of 

groepverteenwoordiging is, kan gegee word aan 

(a) die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of vertoe 

ingedien is by 'n persoon wat daarop aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wie se naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarop 

aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars te wees 

nle. 

(2) Kennis aan die persoon bedoel in hierdie item maak kennis Utt aan elke persoon vermeld in 

die gesamentlike petisie of groepvertoe. 

(4) Indien die grond van 'n persoon wat kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1 oorgedra 

word aan 'n nuwe eienaar, moet die kommentaar beskou word as deur die nuwe eienaar 

ingedien. 

(5) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae na 'n versoek deur die aansoeker of enige ander persoon 

aan wie 'n kennisgewing beteken is ingevolge subartikel (1), die aansoeker of daardie persoon 

voorsien van 

(a) 'n afskrif van die munisipaliteit se besluit en die redes vir die besluit; en 

(b) indien die aansoek goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, 'n afskrif van al die 

voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgele is, en die redes vir oplegging van daardie 

voorwaardes. 

Appel teen munisipaiiteit se besluit 

57.(1) 'n Persoon wat aansoek gedoen het vir die fasering of kansellasie van 'n uitlegplan of wat 

skriftelike kommentaar ingedien het in reaksie op 'n uitnodiging vir openbare kommentaar op 'n 

voorste! om 'n uitlegplan te verdeel of kanselleer, wat benadeel is deur die munisipaliteit se 

besluit bedoel in artikel 55(1), kan teen die munisipaliteit se besluit tot die Appeltribunaal 

appelleer. 

(2) 'n Appellant bedoel in subartikel (1) moet 'n memorandum van appel indien soos bedoel in 

artikel 113(1) binne 28 dae nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit. 
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(3) Die reg tot appel tot die Appeltribunaal teen die munisipaliteit se besluit sal verstryk indien 

die appellant versuim om 'n memorandum van appel in te dien binne 28 dae nadat hy of sy in 

kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit ingevolge artikel 56(1). 

Datum wanneer munisipali1teit se besluit van krag word 

58. 'n Besluit ten opsigte van die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan tree in 

werking by 

(a) die verstryking van die 28 dae-tydperk bedoel in artikel 57(2), indien geen appel teen 

die munisipaliteit se besluit aangeteken is nie; of 

(b) die finalisering van die appel, indien appel teen die munisipaliteit se besluit aangeteken 

is. 

Regsgevolge van goedkeul'ing van fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplan 

59.(1) 'n Munisipaliteit se goedkeuring vir die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde 

uitlegplan vir die doel van hemntwerp van deel van die uitlegplan, skeld nie

(a) 'n persoon kwyt daarvan om aansoek te doen ingevolge hierdie Wet; of 

(b) 'n munisipaliteit kW}lt daarvan am aan die bepalings van hierdie Wet te voldoen nie, 

vir die onderverdeling of ontwikkeling van die grond wat die onderwerp van die herantwerpte 

uitlegplan is. 

(2) 'n Munisipaliteit se goedkeuring en voorwaardes van goedkeuring vir die kansellasie van 'n 

goedgekeurde uitlegplan vir 'n goedgekeurde onderverdeling van grond moet hanteer word as 

die Premier se toestemming onderhewig aan enige voorwaardes as wat hy of sy as nodig 

beskou vir die doeleindes van artikeI37(2) van die Opmetingswet indien

(a) die kansellasie van die uitlegplan die wysiging, gedeeltelike kanseilasie of kansellasie 

van die algemene plan vereis; en 

(b) indien die bevoegdllede wat aan die Premier verleen is ingevolge artikel 37(2) van die 

Opmetingswet aan die munisipaliteit gedelegeer is soos bedoel in artikel 37(3) van die 

Opmetingswet. 

(3) Grand bedoel vir gebruik as 'n pad, park of ander oop fuimte wat oorgedra is na die 

munisipaliteit moet, by kansellasie van die betrokke algemene plan, op die dorpseienaar 
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terugval. 

(4) Die registrateur van aktes moet die terugval van grond op die dorpseienaar bedoel in 

subartikel (c) noteer en die nodige endossemente op die betrokke grondbrief aanbring. 

(5) Grond bedoel vir staatsdoeleindes, insluitend opvoedkundige of gesondheidsfasiliteite, sport

en ontspanningsdoeleindes of gemeenskapsfasiliteite, moet. by kansellasie van die betrokke 

algemene plan op die dorpseienaar terugval. 

(6) Die dorpseienaar moet, op sy of haar eie koste, grond bedoel vir staatsdoeleindes eis van 

die toepaslike staatsorgaan, by kansellasie van die betrokke algemene plan. 

(7) Die heroordrag van grond bedoel vir staatsdoeleindes is, by kansellasie van die betrokke 

algemene plan, onderhewig aan die betaling of ontheffing deur die dorpseienaar van enige koste 

deur daardie staatsorgaan aangegaan ten opsigte van die grond. 

(8) Indien die munisipaliteit die kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan vir grond wat gelee is 

buite die gebied van 'n skema goedkeur, val die grondgebruik van die grond, wanneer die 

munisipaliteit se besluit van krag word, terug op die doe I waarvoor die grond gebruik is voor die 

ontwikkeling van die grond goedgekeur is .. 

HOOFSTUK6 


VERANDERING, OPSKORTING SKRAPPII\lG VAN BEPERKINGS MET BETREKKING 


TOTGROND 


Verandering, opskorting en skrapping van beperkings met betrekking tot grand 

toelaatbaar slegs ooreenkomstig hierdie Hoofstuk 

60.(1) Die verstelling, opskorting en skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond mag 

slegs piaasvind in soverre dit goedgekeur is deur die munisipaliteit in wie se gebied die grond 

gelee is, hetsy die verstelfing, opskorting of skrapping gemik is op 'n verpligting of beperking, wat 

bindend is vir die eienaar van die grond uit hoofde van 

(a) 'n beperkende voorwaarde of serwituut geregistreer teen die grand en wat verband hou 
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met

(i) die onderverdeling of konsolidering van die grond; 

(ii) die doel waarvoor die grond gebruik kan word; of 

(iii) vereistes waaraan voldoen moet word ten opsigte van die oprigting van geboue 

of die gebruik van clie grond; 

(b) 'n voorwaarde van goedkeuring vir die wysiging aan die munisipaliteit se skema; 

(c) 'n voorwaarde van goedkeuring vir die onderverdeling of konsolidering van grond; 

(d) 'n voorwaarde van goedkeuring vir die ontwikkeling van grond gelee bulte die gebied 

van die skema; of 

(e) 'n voorwaarde van ~~oedkeuring vir die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde 

uitlegplan. 

(2) 'n Munisipaliteit kan die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking 

tot grond slegs ooreenkomstig hierdie Wet goedkeur. 

(3) Hierdie Hoofstuk magtig nie die opskorting of opheffing van enige mineraalreg geregistreer 

teen die titel van enige grond nie. 

(4) 'n Aansoek word nie ingevolge hierdie Hoofstuk vereis vir die skrapping van 'n beperking met 

betrekking tot grond wat geskrap is deur regswerking soas bedoel in item 3 van Bylae 5 nie. 

Persone wat die verstetiing, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot 

grand kan inisieer 

61.(1) 'n Munisipaliteit kan die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met 

betrekking tot grond wat dit besit, inisieer. 

(2) Die volgende persone kan by die munisipaliteit aansoek doen vir die verstellillg, opskorting of 

skrapping van In beperking met betrekking tot grond 

(a) die eienaar van die gmnd, insluitend 'n staatsorgaan. 

(b) 'n persoon wat optree met die skriftelike toestemming van die eienaar van die grond. 

(3) !ndien grond, wat die onde(werp is van 'n aansoek om die verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n beperking met betrekking tot grond, oorgedra word aan 'n nuwe eienaar, kan die nuwe 
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eienaar met die aansoek voortgaan as die wettige regsopvolger van die vorige eienaar. 

Proses vir die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot 

grand 

62.(1) Die prosedures bedoel in Bylae 1 moet gevolg word vir die verstelling, opskorting of 

skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond. 

(2) Openbare kennis ingevolge item 5 of 14 van Bylae 1 word nie vereis nie in die geval van 'n 

voorgestelde wysiging aan 'n beperking ten opsigte van grond om 

(a) 'n spelfout te korrigeer; 

(b) die korrekte aanwysing van 'n erf deur die Landmeter-generaal te weerspieel; 

(c) 'n verwysing na 'n wet, persoon, funksionaris, staatsorgaan, of 'n instelling op te dateer; 

of 

(d) die naam van 'n onderverdeling of ontwikkeling te verander. 

(3) 'n Voorstel vir die wysiging, opskorting of skrapping van beperkings ten opsigte van grond; 

mag gekombineer word met 'n voorstel om 

(a) 'n skema te wysig of om grond te ontwikkel gelee buite gebied van skema; of 

(b) grond te onderverdeel en te konsolideer, 


en as een voorstel geprosesseer word. 


PUg am professionele evaluasie en aanbeveiing te bekom 

63. Voor oorweging van 'n voorstel vir die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking 

met betrekking tot grond moet die munisipaliteit 

(a) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel 

bekom; en 

(b) '11 sertifif<aat wat deur '11 geregistreerde beplanner geteken is, bekom 

(i) wat bevestig dat die voorstel in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen; of 

(ii) indien die voorstel nie in aile opsigte aan hierdie Wet voldoen nie, meld dat die 

voorstel gebrekkig is en besonderhede van die tekortkoming verskaf. 
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Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van voorgestelde verstelling, opskorting 

skrapping van 'n beperkings met betrekking tot grand 

64. 'n Munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorstE31 om 'n beperking met betrekking tot grand te wysig, op te skort of 

te skrap

(a) die aansoek bedoel in item 1 (2) van Bylae 1 ; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir openbare kommentaar oar die voorstel; 

(c) die geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die voorstel en 

sertifikaat van die voorstel se voldoening aan die Wet; 

(d) die potensiele impal, van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele ertenis; 

(e) die impak van die voorstel op bestaande of voorgestelde ontwikkelings of 

grondgebruike in die munisipaliteit se gebied, of op bestaande ontwikkelings- of 

mineraalregte; 

(f) die beskerming of bewaring van kulturele en natuurlike hulpbranne, insluitend 

landbouhulpbranne , of unieke gebiede of eienskappe en die biodiversiteit; 

(g) enige benadeling van enige persoon veroorsaak deur die voorstel, insluitend 'n 

ingenieursdiensverskaffer, 'n verbandhouer, 'n houer van 'n serwituutreg, of 'n huurder 

ingevolge'n geregistreerde huurkontrak; 

(h) die algemene beginsels vir grondontwikkeling soos vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwikkelingsfasiliterin~l, 1995 (Wet No. 67 van 1995), en ander nasionale norme en 

-standaarde, raamwerkl3 en beleid bedoel in artikel 146(2)(b) van die Grandwet; 

(i) die grondgebruik en ontwikkelingsnorme of -standaarde; 

(j) die munisipaliteit se ge"integreerde ontwikkelingsplan; 

(k) die munisipaliteit se skema en die regulering van dieselfde onderwarp in die skema of 

in 'n verordening; en 

(I) enige ander tersaaklike inligting. 

Munisipaliteit se besluit aangaande die voorgestelde verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n beperking met betre~,king tot grand 

65.(1) 'n Munisipaliteit moet binne die tydperke bedoel in items 12 en 21 die meriete van die 

voorstel oorweeg am 'n beperking met betrekking tot grand te wysig, op te skort of te skrap , en 

basfuit om

(a) die verstelling, opskorting of skrapping van die beperking met betrekking tot grand 
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goed te keur, met of sonder veranderings; of 

(b) die verstelling, opskorting of skrapping van die beperking met betrekking tot grand te 

weier. 

(2) 'n Munisipaliteit mag nie 'n verstelling, opskorting of skrapping van die beperking met 

betrekking tot grand goedkeur wat onversoenbaar is met 

(a) die pravinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; of 

(b) die munisipaliteit se gei'ntegreerde ontwikkelingsplan nie. 

(3) 'n Munisipaliteit kan 'n aansoek goedkeur om die verstelling, opskorting of skrapping van 'n 

beperking met betrekking tot grond, onderhewig aan enige voorwaardes wat dit nodig ag, 

insluitend 'n voorwaarde ten opsigte van 

(a) die wysiging van die munisipaliteit se skema; en 

(b) 'n plig om 'n waarborg aan die munisipaliteit te verskaf wat uitgereik is deur 'n finansiele 

instelling of ander waarborger aanvaarbaar vir die munisipaliteit, binne 'n tydperk 

gespesifiseer in die voorwaarde vir 'n bedrag wat voldoende is om die koste te dek van 

voldoening aan 'n voorwaarde van goedkeuring. 

(4) By formulering van sy besluit, moet 'n munisipaliteit redes verskaf

(a) vir goedkeuring of weiering van die verstelling, opskorting of skrapping van'n beperking 

met betrekking tot grand; 

(b) waarom die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot 

grand goedgekeur is met veranderings; en 

(c) indien die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grand 

goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, vir enige voorwaarde wat dit opla 

(i) wat nie in die aansoek hanteer is nie; of 

(ii) wat wesenlik verskil van 'n voorwaarde wat in die aansoek voorgestel is. 

(5) 'n Munisipaliteit kan te eniger tyd 'n fout in die bewoording van sy besluit korrigeer solank die 

korreksie nie neerkom op 'n verandering in sy besluit of 'n verstelling, opskorting of skrapping 

van 'n voorwaarde van sy goedkeuring vir 'n verstelling, opskorting, of skrapping van 'n 

voorwaarde van 'n beperkende voorwaarde met betrekking tot grand, konstateer nie. 
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Inlig van persone oor munisipaliteit se besluit aangaande die voorgestelde verstelling, 

opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond 

66.(1) 'n Munisipaliteit moet, binne 14 dae na 'n besluit om 'n verandering aan sy skema goed te 

keur of te weier, kennis van sy besluit beteken aan elke persoon wat skriftelike kommentaar 

ingedien het ingevolge Bylae 1. 

{2} Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar tot 'n gesamentlike petisie of 

groepverteenwoordiging is, kan gegee word aan 

(a) die gemagtigde vHrteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisle of vertoe 

ingedien is by 'n persoon wat daarop aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wie S8 naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarop 

aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars te wees 

nie. 

(2) Kennis aan die persoon bedoel in hierdie item maak kennis uit aan elke persoon vermeld in 

die gesamentlike petisie of ~Jroepvertoe. 

(4) Indien die grond van 'n persoon wat kommentaar ingedien het ingevolge Bylae 1 oorgedra 

word aan 'n nuwe eienaar, moet die kommentaar beskou word as deur die nuwe eienaar 

ingedien. 

(5) 'n Munisipaliteit moet binne 14 dae na 'n versoek deur die aansoeker of enige ander persoon 

aan wie 'n kennisgewing beteken is ingevolge hierdie artikel, die aansoeker of daardie persoon 

voorsien van 

(a) 'n afskrif van die munisipaliteit se besluit en die redes vir die besluit; en 

(b) indien die aansoek goedgekeur is onderhewig aan voorwaardes, 'n afskrif van al die 

voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgele is, saam met die redes vir oplegging van 

daardie voorwaardes. 

Appel teen munisipaliteitse besluit aangaande die voorgestelde verstelling, opskorting of 

skrapping van 'n beperking met betrekking tot grand 

67.(1) 'n Persoon wat aansoek gedoen het om verstelling, opskorting of skrapping van 'n 
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beperking met betrekking tot grond, wat benadeef is deur die munisipaliteit se besluit bedoel in 

artikel 65 (1), kan teen die munisipaliteit se besluit tot die Appeltribunaal appelleer. 

(2) 'n Appellant bedoel in subartikel (1) moet 'n memorandum van appel indien soos bedoel in 

artikel 113 (1) binne 28 dae nadat hy of sy in kennis gestel is van die munisipaliteit se besluit. 

(3) Die reg tot appel tot die Appeltribunaal teen die munisipaliteit se beslult sal verstryk indien 'n 

appellant versuim om 'n memorandum van appel in te dien binne 28 dae nadat hy of sy in kennis 

gestel is van die munisipaliteit se beslult ingevolge artikel 66 (1). 

Datum waarop munisipaliteit se besluit aangaande die voorgestelde verstelling, 

opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond van krag word 

66. 'n Besfuit ten opsigte van die versteliing, opskorting of skrapping van 'n beperking met 

betrekking tot grond tree in werking by 

(a) die verstryking van die 28 dae-tydperk bedoel in artikel 67(2), indien geen appel teen 

die munisipaliteit se besluit aangeteken is nie; of 

(b) die finalisering van die appel, indien appel teen die munisipaliteit se beslult aangeteken 

is. 

indien van akles, planne en dokumente by registrateur van aktes ooreenkomstig aansoek 

om die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grand en 

sertifikaat van voldoening aan sekere voorwaardes van goedkeuring voor oordrag van 

grand 

69.(1) Die aansoeker moet die aktes en ander dokumente wat die registrateur van aktes mag 

vereis om die munisipaliteit se besluit te weerspieel, by die registrateur van aktes indien waar 

die aansoek om 'n beperking met betrekking tot grond te verstel, op te skort of te skrap bindend 

was vir die eienaar van die grand lilt hoofde van 'n beperkende voorwaarde of serwituut wat teen 

die grand in ooreenstemming met 'n munisipaliteit se besluit soos bedoel in artikel 65(1) 

geregistreer is. 

(2) 'n Persoon mag nie by die registrateur van aktes aansoek doen vir verstelling. opskorting of 

skrapping van 'n beperl{ing met betrekking tot grand nie, tensy die munisipallteit 'n sertlfikaat 

uitgereik het wat meld dat daar voldoen is aan die voorwaardes van goedkeuring wat nagekom 
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moet word voordat die voorwaardes verander mag verander of opgeskort word. 

Indien van aides, planne en dokumente by registrateur van aides waar munisipaliteit die 

verstelling, opskorting of s~~rapping van 'n beperking met betrekking tot grand ge'inisieer 

het 

70. 'n Munisipaliteit moet die aktes en ander dokumente wat die registrateur van aktes vereis 

indien waar die munisipaliteit die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met 

betrekking tot grand gelnisieer het wat bindend was op die eienaar van die grand uit hoofde van 

'n beperkende voorwaarde of serwituut wat teen die grond geregistreer is in ooreenstemming 

met die munisipaliteit se besluit bedoel in artikeI65(1), te weerspieel. 

HOOFSTUK 7 


ALGEMENE BEGINSELS VIR DIE PERMANENTE SLUITING VAN MUNISIPALE PAAIE EN 


OPEN BARE PLEKKE 


Algemene beglnsels vir die permanente sruiting van munisipale paaie of open bare plekke 

71.(1) By hantering van die permanente sluiting van 'n munisipale pad of openbare plek moet 'n 

munisipaliteit voldoen aan die algemene beginsels bedoel in subartikel (2), 

(2) 'n Munisipaliteit moet 

(a) open bare kennis gee van die voorstel om 'n munisipale pad of openbare plek soos 

vereis ingevolge die Regulasies op Billike Administratiewe Prasedures 

(Regeringskennisgewin~~ No R.6i 4 van 2002) permanent te sluit; 

(b) belanghebbende lede van die publiek 'n redelike geleentheid bied om hul kommentaar 

met betrekking tot die voorstel voor te Ie; 

(c) indien omstandighecle vereis, 'n terreininspeksie laat uitvoer of 'n verhoor laat hou met 

betrekking tot die voorstel; 

(d) enige persoon wat daarop geregtig is om sodanige terreininspeksie of verhoor by te 

woon, toelaat om 

(i) tydens die inspeksie of verhoor deur 'n regsverteenwoordiger of ander persoon 

bygestaan of verteenwoordig te word; en 

(ii) tydens die verhoor voorstellings ter ondersteuning van of teen die voorstel voor te 
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Ie; 

(e) sy besluit binne'n redelike tyd neem; 

(f) in sy verordeninge 

(i) voorsiening maak vir die betaling van kompensasie aan enige persoon wat enige 

verlies of skade gely het as gevolg van die permanente sluiting van 'n munisipale pad 

of open bare plek; en 

(ii) die eienaarskap van enige munisipale pad of openbare plek reguleer na die 

permanente sluiting daarvan. 

Plig om professionele evaluasie en aanbeveling in te win 

72. Voor oorweging van die permanente sluiting van 'n munisipale pad of openbare plek, moet 

die munisipaliteit 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling met 

betrekking tot die voorstel bekom. 

Aangeleenthede tersaakiik by merietebepaling van permanente sluiting van munisipale 

oaaie of open bare plekke 

73, 'n Munisipaliteit moet die volgende aangeleenthede in ag neem vir die doeleindes van 

merietebepaling van 'n voorstel om 'n munisipale pad of open bare plek permanent te sluit 

(a) die aansoek van 'n persoon wat aansoek doen om permanente sluiting van 'n 

munfsipale pad of open bare plek; 

(b) kommentaar in reaksie op die uitnodiging vir openbare kommentaar op die voorstel; 

(c) die skriftelike evaluasie en aanbeveling van 'n geregistreerde beplanner met betrekking 

tot die voorstel; 

(d) die potensiele impak van die voorstel op die omgewing, sosio-ekonomiese toestande 

en kulturele erfenis; 

(e) die impak van die voorstel op bestaande of voorgestelde ontwikkelings of 

grondgebruike in die omgewing, of op bestaande ontwikkelings- of mineraalregte; 

(f) die beskerming of bewaring van kulturele en natuurlike hulpbronne, insluitend 

landbouhulpbronne, unieke gebiede of eienskappe en biodiversiteit; 

(g) die aJgemene beginsels vir grondontwikkeling SOOS vermeld in artikel 3 van die Wet op 

Ontwikkelingsfasilitering, 1995 (VVet No. 67 van 1995), en ander nasiona.le norme en 

-standaarde, raamwerke en beleid bedoe! in artikel 146(2)(b) van die Grondwet; 

http:nasiona.le
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(h) enige benadeling van enige persoon, insluitend 'n verskaffer van ingenieursdienste, wat 

deur die voorstel veraorsaak is; en 

(i) enige ander tersaaklike inligting. 

Munisipaliteit se besluit acmgaande aansoek om permanente sluiting van munisipale 

paaie of openbare plekke 

74. 'n Munisipaliteit mag nie 'n voorstel goedkeur vir die permanente sluiting van 'n pad of 

open bare plek nie 

(a) indien die voorstel onversoenbaar is met 

(i) die grandgebrui!ks- en ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(ii) sy ge"lntegreerdle ontwikkelingsplan; of 

(iii) In skema; en 

(b) tensy dit tevrede is dat die sluiting 

(i) in die beste belang is van die gebied waarin daardie munisipale pad of open bare 

plek gelee is; of 

(ii) andersins in diEl open bare belang is. 

HOOFSTUK 8 


TOEPASSING 


Deel 1: Misdrywe en strawwe 

Misdrywe en strawwe ten I:>psigte van munisipaliteit se skema, die onderverdeling of 

konsolidering van grond bl~doel in Hoofstuk 3, die ontwikkeling van grond bedoel in 

Hoofstuk 4, die fasering of k.ansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan bedoel in Hoofstuk 

5 en die verstelling, opskol1ing of skrapping van beperkings met betrekking tot grond 

bedoel in Hootstuk 6 

75.(1) 'n Persoon is skuldig aal1 'n misdryf wanneer hy of sy 

(a) grand ontwikkel, onderverdeel of konsolideer strydig met'n bepaling van 'n skema; 

(b) grand onderverdee! of konsolideer sonder vooraf goedkeuring ingevolge hierdie Wet; 

(c) grond ontwikkel sonder vooraf goedkeuring ingevo~ge hierdie Wet; 

(d) 'n uitlegplan sonder vooraf goedkeuring onderverdeel of kanselleer; 
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(e) grand ontwikkel, onderverdeel of konsolideer strydig met 'n beperking of verpligting 

bedoel in artikel 60(1); 

(f) grand ontwikkel, onderverdeel of konsolideer strydig met 'n voorwaarde opgele 

ingevolge hierdie Wet, insluitend 'n voorwaarde van goedkeuring vir 

(i) die wysiging aan die munisipaliteit se skema; 

(ii) die onderverdeling of konsolidering van grand; 

(iii) die ontwikkeling van grand; 

(iv) die fasering of kanseflasie van 'n goedgekeurde uitlegplan; en 

(v) die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grand; 

of 

(vi) wat nagekom moet word voor die oprigting van 'n struktuur of gebou of oordrag 

van grond. 

(g) 'n struktuur of gebou oprig of laat oprig in stryd met artike/ 31 (1) of 48(1); 

(h) 'n ooreenkoms bedoel in artikel 31 (4) of 48(3) (a) aangaan of'n opsie toestaan; of 

(i) versuim om te voldoen aan 'n verbodsbevel of'n dringende verhinderingsbevel. 

(2) 'n Persoon wat skuldig bevind is aan 'n misdryf kragtens hierdie artikel kan gevonnis word tot 

'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk wat nle vyf jaar oorskry nie, of tot beide die boete en 

tydperk van gevangenisstraf. 

Bykomende strawwe 


76.(1) Wanneer die hot 'n persoon skuldig bevind aan 'n misdryf bedoel in artikel 75 (1), kan hy


(a) op skriftelike versoek van die munisipaliteit, summier navraag doen na en die geldelike 

waarde bepaal van enige voordeel wat daardie persoon uit daardie misdryf getrek het; en 

(b) bykomend tot die boete of gevangenisstraf bedoel in artikel 75(2), 'n bevel toestaan vir 

skadevergoeding... kompensasie of 'n boete wat nie die bedrag gespesifiseer in paragraaf 

(a) oorskry nie. 

(2) Die hof kan 'n persoon wat versuim om 'n boete te betaal wat kragtens hierdie artikel opgele 

is. vonnis tot gevangenisstraf vir 'n tydperk wat nie twee jaar oorskry nie. 
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Misdrywe en strawwe vir verhindering van Appeltribunaal of munisipaliteit In die ultvoer 
van hul magte ingevolge hierdie Wet 

77.(1) 'n Persoon is skuldig aan 'n misdryf

(a) wanneer hy of sy die Appeltribunaal bel em mer in die uitoefening van 'n bevoegdheid 

kragtens hierdie Wet deur sonder goeie rede te versuim om tot die beste van sy of haar 

vermoe 'n wettige vraag deur die Ontwikkelingsappeltribunaal te beantwoord; 

(b) wanneer hy of sy 'n persoon belemmer wat optree 

(i) namens 'n munisipaliteit of die Appeltribunaal; of 

(ii) onder die gesag van 'n lasbrief bedoel in artikeI99(1); of 

(c) wanneer hy of sy poog om 'n bevoegdheid kragtens hierdie Wet uit te oefen namens 'n 

munisipaliteit of die Ontwikkelingsappeltribunaal sonder die nodige gesag. 

(2) 'n Persoon wat skuldig bevind word aan 'n misdryf kragtens hierdie artikel kan gevonnis word 

tot 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk nie langer as ses maande nie, of vir beide die boete 

en die tydperk van gevangenisstraf. 

Vervolging van regspersol'1le en vennootskappe 

78. 'n Persoon is persoonlik skuldig aan 'n misdryf bedoel ingevolge hierdie Wet indien 

(a) die misdryf gepleE~g is deur 

(i) 'n regspersoon wat ingevolge enige wet ingestel is; of 

(Ii) 'n vennootskap; 

(b) die persoon 'n lid van die raad, uitvoerende raad, beslote korporasie of ander 

bestuursliggaam van die regspersoon of die vennootskap was ten tyde van die pleging van 

die misdryf; en 

(c) die persoon versuim het om redelike stappe te doen om die misdryf te voorkom. 

Deel2: Oortredingskennisgewings, verbodsbeve/e en dringende verhinderingsbeve/e 

Oortredingskennisgewing beteken op persone wat kragtens Wet van sekere misdrywe 

verdink word 

79.(1) 'n Munisipaliteit moet 'n oortredingskennisgewing aan 'n persoon beteken indien dit 

redelike grande het om te vermoed dat die persoon skuldig is aan 'n misdryf bedoel in artikel 

83(1 )(a) tot (h) , tensy hy verkies om 'n dringende verhinderingsbevel op daardie persoon te 

beteken. 
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(2) Ten minsle 14 dae moet toegelaat word na betekening van die kennisgewing vir die indien 

van kommentaar. 

Inhoud van oortredingskennisgewings 

80. 'n Oortredingskennisgewing moet 

(a) die persoon aan wie dit gerig is, identifiseer; 

(b) die betrokke aktiwiteit en die grand waarop dit uitgevoer word, beskryf; 

(c) meld dat die betrakke aktiwiteit onwettig is en daardie persoon inlig oor die spesifieke 

misdryf bedoel in artikel 75 (1)(a) tot (i), wat daardie persoon na bewering gepleeg het of 

pleeg deur die uitvoering van daardie aktiwiteit; 

(d) die spesifieke persoon uitnooi om skriftelik kommentaar in te dien oor die beweerde 

misdryf; 

(e) 'n beroep doen op die spesifieke persoon om die kommentaar in te dien by die 

kontakpersoon vermeld in die kennisgewing; 

(t) meld hoe die kommentaar ingedien kan word; 

(g) die datum meld waarteen die kommentaar ontvang moet word; 

(h) die aangewese persoon inlig aangaande sy of haar reg tot stilswye, en oor die feit dat 

enige skulderkenning, erkenning of ander verklaring wat deur daardie persoon gemaak is, 

getuienis teen daardie persoon gebruik kan word; en 

(i) 'n waarskuwing uitreik ten effekte dat 

(i) die spesifieke persoon vervolg mag word vir en skuldig bevind word aan 'n misdryf 

bedoel in artikel 75 (1 }(a) tot (h); 

(Ii) by skuldigbevinding aan die misdryf, die spesifieke persoon hom- of haarself 

blootstel aan die strawwe waarvoor voorsiening gemaak is in artikels 75 (2) en 76; 

en 

(iii) indien die spesifieke persoon skuldig bevind word, 'n bevel van die Hoer Hot 

hom of haar kan geias om enige gebou, struktuur of werk wat onwetlig opgerig of 

gebou is, te sloop, verwyder of te wysig, of om die betrokke grand te rehabiliteer. 

Verbodsbevele uifgereik deur munisipaiiteit en snder stappe ten opsigte van persone wat 

sekere misdrywe pleeg of gepleeg het 

81. (1) 'n Munisipaliteit moet enige kommentaar wat ingedien is in reaksie op 'n 
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oortredingskennisgewing behoorlik oorweeg. 

(2) Indien, na oorweging van enige kommentaar wat ingedien is in reaksie op 'n 

oortredingskennisgewing, ciie munisipaliteit redelike gronde het om te glo dat die persoon wat in 

die oortredingskennisgewing gespesifiseer word, skuldig is aan 'n misdryf bedoel in artikel 

83(1 )(a) tot (h), moet die rTlunisipaliteit binne 21 dae na die sluitingsdatum vir die indiening van 

kommentaar in artikel 79(2)(b), tensy die omstandighede van toepassing is soos bedoel in 

subartikel (3) tot (5) 

(a) 'n verbodsbevel aan daardie persoon beteken; of 

(b) by die Hoer Hof aansoek doen vir'n bevel wat daardie persoon belet om die onwettige 

aktiwiteit voort te sit. 

(3) Die plig van die munisipaliteit bedoel in subartikel (2), word opgeskort in die geval wanneer 

(a) die persoon aan wie die oortredingskennisgewing of verbodsbevel beteken is. 'n later 

aansoek gedoen het so os bedoel in artikel 89 (1); en 

(b) die munisipaliteit tevrede is dat die onwettige aktiwiteit ten opsigte waarvan die kennis 

of bevel gegee is, deur daardie persoon gestaak is voar of op die datum waarop die later 

aansoek ingedien is. 

(4) 'n Munisipaliteit se plig bedoel in subartikel (2) word opgeskort in die omstandighede bedoel 

in subartikel (3), totdat 

(a) daardie persoon in kennis gestel het van sy besluit om die later aansoek te weier; of 

(b) die verstryking van die 28 dae tydperk bedoel in artikel 89(3), indien die munisipaliteit 

die later aansaek goedkeur en die bedrag van die siviele boete nie ten volle betaal is nie. 

(5) 'n Munisipaliteit word onthef van die plig bedael in subartikel (2). in die geval dat

(a) dit kwytskelding vir die later aansoek verleen; en 

(b) die suksesvolle aansoeker betaling gemaak het van die siviele boete betaalbaar aan 

die munisipaliteit bedoel in artikel 89(3)(a). 

Inhoud van verbodsbevele 

82. 'n Verbodsbevel moet 

(a) die persoon aan wie dit gerig is, identifiseer; 



583 12 February 2009 Extraordinary Provincial Gazette of KwaZulu-Natal 

Act No.6 of 2008KWAZULU-NATAL PLANNING AND DEVELOPMENT ACT. 2008 

(b) meld dat die aktiwiteit beskryf in die oortredingskennisgewing op die grond soos 

beskryf, voortgaan ongeag die betekening van die oortredingskennisgewing aan die 

spesifieke persoon op die datum soos in die bevel genoem; 

(c) meld dat die betrakke aktiwiteit onwettig en verbode is; 

(d) die spesifieke persoon gelas om die onwettige aktiwiteit te staak teen die datum soos 

in die bevel gespesifiseer; en 

(e) 'n waarskuwing uitreik ten effekte dat 

(i) by versuim om daardie bevel na te kom, die spesifieke persoon vervolg en skuldig 

bevind mag word aan die misdryf bedoel in artikel 75(1 )(a) tot (h); 

(ii) by skuldigbevinding aan die misdryf, die spesifieke persoon hom- of haarself 

blootstel aan die strawwe waarvoor voorsiening gemaak is in artikels 75(2) en 76; en 

(iii) indien die spesifieke persoon skuldig bevind is, 'n bevel van die Hoar Hof hom of 

haar kan gelas om enige gebou, struktuur of werk wat onwettig opgerig of gebou is, 

te sloop, verwyder of te wysig, of om die betrokke grand te rehabiliteer. 

Vertoon van verbodsbevel van op grand 

83. 'n Munisipaliteit moet 'n kennisgewing op die grand vertoon wat betrekking het op die 

verbodsbevel, wat vermeld dat 

(a) die onwettige aktiwiteit gespesifiseer in die kennisgewing voortgesit word op die grond 

beskryf in die kennisgewing; en 

(b) dat 'n verbodsbevel aan die persoon wat in die kennisgewing genoem word, beteken is 

waarin -

(I) die onwettige aktiwiteit verbied is; en 

(Ii) daardie persoon gelas is om daardle onwettige aktiwiteit te staak teen die datum 

wat in die kennisgewing gespesifiseer word. 

Dringende verhinderingsbevele 

84,(1) 'n Munisipaliteit kan ingevolge hierdie artikel stappe doen teen 'n persoon indien dit rede 

het om te glo dat 

(a) die persoon 'n misdryf bedoel in artikel 75(1) (a) tot (h) pleeg of gepleeg het; 

(b) indien daardie misdryf gepleeg word, dit onherstelbare skade kan veroorsaak aan die 

betrakke grand of aan 'n gebou, struktuur of werk wat op die grand opgerig is; en 
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(c) die koste van herstel van daardie skade die voordeel oortref wat deur daardie persoon 

getrek word 

(i) om eers ingelig te word aangaande die beweerde misdryf deur middel van 'n 

oortredingskennisgewing; en 

(ii) om die geleentheid gebied te word om kommentaar in te dien op die beweerde 

misdryf voor 'n verb ods bevel beteken word. 

(2) Onder die omstandighedl~ bedoel in subartikel (1) kan die munisipaliteit by die Hoer Hof 

aansoek doen om 'n dringende verhinderingsbevel wat die persoon belet om met die onwettige 

aktiwiteit voort te gaan. 

(3) 'n Munisipaliteit kan by die Hoer Hof aansoek doen om die onttrekking van 'n dringende 

verhinderingsbevel bedoel in subartikel (2). 

(4) Die munisipaliteit moet kennis gee aan die persoon aan wie die dringende 

verhinderingsbevel beteken is, indien die bevel onttrek word. 

Inhoud van dringende verhinderingsbevele 

85. 'n Dringende verhinderingsbevel moet

(a) die persoon waarop dit gerig is, identifiseer; 

(b) die betrakke aktiwiteit en die grand waarap dit uitgevoer word, beskryf; 

(c) meld dat die betrakke aktiwiteit onwettig en verbode is; 

(d) die spesifieke persoon gelas om die onwettige aktiwiteit onmiddellik te staak; 

(e) die spesifieke persoon inlig aangaande sy of haar reg om die bevel op die plek, datum 

en tyd gespesifiseer in die bevel te betwis; 

(f) die spesifieke persoon inlig aangaande sy of haar reg tot stilswye, en aangaande die 

feit dat enige skulderkenning, erkenning of ander verklaring wat deur daardie persoon 

gemaak is, as getuienis teen daardie persoon gebruik kan word; en 

(g) 'n waarskuwing uitrel'k ten effekte dat 

(i) by versuim om aan daardie bevel te voldoen, die spesifieke persoon vervolg mag 

word en skuldig bE!vind word aan enige misdryf bedoel in artikel 75(1 )(a) tot (f); 

(ii) by skuldigbevinding aan die misdryf, die spesifieke persoon hom- of haarself kan 

blootstel aan die si:rawwe waarvoor voorsiening gemaak is in artikeI75(2) of 76; en 
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(iii) indien die spesifieke persoon skuldig bevind is, kan 'n bevel van die Hoer Hot 

hom of haar gelas om enige gebou, struktuur of werk wat onwettig opgerig of gebou 

is, te sloop, verwyder of te wysig, of om die betrokke grond te rehabiliteer. 

Vertoon van dringende verhinderingsbevel op grand 

86. 'n Munisipaliteit moet 'n kennisgewing op die grond vertoon wat verband hou met 'n dringende 

verhinderingsbevel en meld dat ~ 

(a) 'n onwettige aktiwiteit wat in die kennisgewing gespesifiseer is, op die grond beskryf in 

die kennisgewing voortgaan; en 

(b) 'n dringende verhinderingsbevel beteken is aan die persoon wat in die kennisgewing 

gespesifiseer word, waarin 

(i) die onwettige aktiwiteit verbied is; en 

(ii) daardie persoon gelas word om die onwettige aktiwiteit te staak teen die datum 

wat in die kennisgewing gespesifiseer word. 

Deef 3: Wangedrag deur beamptes wat in hut amptelike hoedanigheid optree 

Wangedrag deur beamptes wat in hul amptelike hoedanigheid optree 

87. (1) 'n Beampte is skuldig aan wangedrag wanneer hy of sy ~ 

(a) die ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grond magtig, strydig met 'n 

bepaling van 'n skema; 

(b) die onderverdeling of konsolidering van grond magtig sonder vooraf goedkeuring 

ingevolge hierdie Wet; 

(c) die ontwikkeling van grond magtig sonder vooraf goedkeuring ingevolge hierdie Wet; 

(d) die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan magtig sonder vooraf 

goedkeuring ingevolge hierdie Wet; 

(e) die ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grond magtig, strydig met 'n 

beperking of verpligting bedoel in artikel 60(1); 

(f) die ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grond magtig, strydig met 'n 

voorwaarde wat ingevolge hierdie Wet opgele insluitend 'n voorwaarde van goedkeuring 

vir 

(i) die wysiging aan die munisipaliteit se skema; 
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Oi) die onderverdeling of konsolidering van grond; 

(iii) die ontwikkeling van grond bedoel in Hoofstuk 4; 

(iv) die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan; of 

(v) die verstellin!;!, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond; 

(g) sertifiseer dat die voorwaardes van goedkeuring nagekom is vir die bedoe! artikel 31 

(1) of 31 (3),31 (5),48(1),48(3) en 48(5), wanneer die voorwaardes nie nagekom is nie; of 

(h) 'n ooreenkoms aanqaan of'n opsie toestaan bedoel in artikel 31 (4) of 48(3). 

(2) 'n Beampte wat skuldig is aan wangedrag kragtens hierdie artikel kan gedissiplineer word 

ooreenkomstig die tersaaklike dissiplinere kode en prosedures en kan ook krimineel vervolg 

word en gevonnis word tot 'n boete of gevangenisstraf of be ide sodanige boete en 

gevangenisstraf. 

Deel 4: Oortreding en wangl9drag deur geregistreerde bep/anner wat die munisipaliteit van raad 

dien 

Oortreding en wangedrag daur professionele beplarmer wat die munisipaliteit van raad 

dien 

88. (1) 'n Geregistreerde beplanner wat 'n sertifikaat uitreik dat 'n voorstel in aile opsigte aan 

hierdie Wet voldoen, terwyl hy of sy bewus is daarvan dat 'n voorstel om 

(a) 'n skema te aanvaar, vervang of wysig; 

(b) grond te onderverd-eel of konsolideer; 

(c) grond grond gelee buite die gebied,Je ontwikkel; 

(d) 'n uitlegplan te verdeel of kanselleer; of 

(e) 'n beperking met betrekking tot grond te wysig, op te skort of te skrap, 

defektief is, is skuldig aan 'n misdryf en 'n daad van wangedrag bedoel in artikel 18(4)(c} van die 

Wet op die Beplanningsprofessie. 

(2) 'n Geregistreerde beplanner wat skuldig is aan 'n misdryf bedoel in subartikel (1) kan 

gevonnis word tot 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk wat nie twee jaar oorskry nie, of tot 

beide 'n boete en die tydperk van gevangenisstraf. 

(3) 'n Geregistreerde beplanner wat skuldig is aan wangedrag soos bedoel in subartikel (1) kan 
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gewaarsku, berispe of beboet word, of die persoon se registrasie as geregistreerde beplanner 

kan opgeskort of gekanselleer word soos bedoe/ in artikel 23 (3)(a) van die Wet op die 

Beplanningsprofessie. 

Dee! 5: Aigemene bepalings 

Later aansoek om magtiging van aktiwiteit 


89.(1) 'n Persoon kan by die munisipaliteit aansoek doen vir 


(a) verkryging van goedkeuring vir die wysiging van'n skema; 

(b) die ontwikkeling van grond, hetsy dit binne of buite die skema gelee is; 

(c) die onderverdeling of konsolidering van grond; 

(d) die fasering of kansellasie van 'n goedgekeurde uitlegplan vir die onderverdeling of 

ontwikkeling van grond; of 

(e) die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond, 

ongeag die feit dat die aansoek gedoen is nadat die betrokke aktiwiteit 'n aanvang geneem 

het sonder vooraf goedkeuring, of die feit dat 'n oortredingskennisgewing, verbodsbevel of 

dringende verhinderingsbevel ten opsigte van die betrokke aktiwiteit aan die persoon 

beteken is. 

(2) 'n Munisipaliteit moet 'n later aansoek oorweeg ingevolge die tersaaklike bepalings van 

hierdie Wet, indien dit tevrede is 

(a) in die geval waar die munisipaliteit nie 'n verbodsbevel of dringende verhinderingsbevel 

beteken het nie, dat die onwettige aktiwiteit gestaak is vanaf die datum dat die aansoek 

ingedien is; of 

(b) in die geval waar die munisipaliteit 'n verbodsbevel of dringende verhinderingsbevel 

beteken het, dat die onwettige aktiwiteit gestaak is vanaf die datum wat in daardie bevel 

verme!d word. 

(3) In die geval dat die munisipaliteit 'n later aansoek is, goedkeur, moet die munisipaliteit se 

goedkeuring buiten enige ander voorwaarde wat deur hom opgele is, ook onderhewig wees aan 

die voorwaarde dat 

(a) die aansoeker binne 28 dae nadat die kennisgewing van goedkeuring aan hom of haar 

beteken is, aan die munisipaliteit moet betaal, as 'n siviele boete, 'n bedrag van nie minder 

nie as i 0% en nie meer nie as 100%, van die waarde van enige bou-, konstruksie-, 
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masjienbou- of mynbouwerk of ander werksaamheid wat onwettig uitgevoer is ten opsigte 

van die onwettige aktiwiteit waarap die later aansoek betrekking het; en 

(b) die munisipaliteit se goedkeuring verstryk indien, by verstryking van die tydperk 

vermeld in paragraaf (a), die bedrag van daardie siviele boete nie ten volle betaal is nie. 

Toegangsbevoegdheid vilr toepassingsdoeleindes 

90.(1) 'n Inspekteur wat deur die munisipaliteit aangestel is, kan, met die toestemming van die 

okkupeerder of eienaar van grand, en tydens gewone besigheidsure, grand of 'n gebou betree 

vir die doeleindes om nakoming van hierdie Wet of die munisipaliteit se skema te versekei. 

(2) 'n Inspekteur moet in besit wees van 'n sertifikaat wat deur die munisipale bestuurder geteken 

is, wat meld dat hy of sy aangewys is as 'n inspekteur vir die doeleindes van hierdie artikel. 

(3) 'n Inspekteur moet die sertifikaat toon op versoek van enige persoon wat belnvloed word 

deur die uitoefening van 'n lJevoegdheid ingevolge hierdie artikel. 

(4) 'n Inspekteur kan vergesel word deur 'n tolk, 'n polisiebeampte of enige ander persoon wat in 

staat is om bystand te verleen met die inspeksie. 

(5) 'n Inspekteur kan enigE~ persoon op daardie grand bevraagteken wat, na die inspekteur se 

mening, in staat mag wees om inligting te voorsien aangaande 'n saak waarap hierdie Wet 

betrekking het. 

(6) 'n Inspekteur moet die 9rond of gebou so doeltreffend teen oortreders beveilig laat as wat die 

inspekteur dit gevind het indien die eienaar of okkupeerder nie teenwoordig is nie. 

(7) 'n Persoon wat opsetlik 'n inspekteur, of enige persoon wat sodanige inspekteur regtens 

vergesel, verhinder om grand of'n gebou te betree soos bedoel in hierdie artikel, is skuldig aan 'n 

misdryf, en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan 'n boete of aan 'n tydperk van 

gevangenisstraf wat nie ses maande oorskry nie, of beide. 
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Lasbrief vir toegang vir toepassingsdoeleindes 

91.(1) 'n Landdras vir die distrik waarin die grond gelee is, kan, op die munisipaliteit se versoek, 

'n lasbrief uitreik om die grand of gebou te betree indien 

(a) vooraf toestemming van die okkupeerder of eienaar van grand nie bekom kan word na 

redelike pogings nie; of 

(b) indien die doe I van die inspeksie gedwarsboom sou word deur vooraf kennis daarvan. 

(2) 'n Landdras mag slegs 'n lasbrief uitreik indien hy of sy tevrede is dat daar redelike grande is 

om te vermoed dat enige aktiwiteit wat strydig is met die bepalings van hierdie Wet of die 

munisipaliteit se skema, op daardie grond uitgevoer is of uitgevoer gaan word. 

(3) 'n Lasbrief magtig die munisipaliteit om die grand of gebou slegs by een geleentheid te 

betree, en daardie betreding moet plaasvind 

(a) binne een maand vanaf die datum waarop die lasbrief uitgereik is; en 

(b) op 'n redelike tyd, behalwe waar die lasbrief uitgereik is op die grande van 

dringendheid. 

Handhawing van vertroulikheid betreffende betreding vir toepassingsdoeleindes 

92.(1) 'n Inspekteur wat grand of 'n gebou betree het vir die doeleindes om nakoming van hierdie 

Wet of die munisipaliteit se skema te verseker, en wat in die proses kennis opgedoen het 

aangaande enige inligting of saak ten opsigte van 'n ander persoon se privaat of sake

aangeleenthede, moet daardie inligting of saak as vertraulik hanteer en mag dit aan geen ander 

persoon openbaar maak nie. 

(2) 'n Persoon is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan 'n 

boete of aan 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie een jaar oorskry nie, of beide, indien daardie 

persoon later handelsgeheime of enige beskermde inligting aan enige ander persoon openbaar 

wat bekom is tydens betreding van grand of 'n gebou om nakoming van hierdie Wet of die 

munisipaliteit se skema te verseker, behalwe

(a) indien die openbaarmaking gemaak is vir die doeleindes van toepassing van die Wet of 

die munisipaliteit se skema; of 

(b) indien die openbaarmaking deur 'n bevoegde hof gelas is of vereis word kragtens enige 

wet. 
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Persone wat die Hoer Hof mag nader vir toepassing van regte wat deur Wet toegestaan is 

93.(1) Enige persoon wat b'9weer dat 'n reg wat deur hierdie Wet toegestaan is, deur 'n ander 

persoon, 'n staatsorgaan of die munisipaliteit geskend of bedreig word, kan 'n Hoar Hof nader vir 

regshulp, in die geval dat die persoon 

(a) in sy of haar eie belang optree; 

(b) namens 'n ander persoon optree wat nie in syof haar eie naam kan optree nie; 

(c) as 'n lid van, of in die belang van, 'n greep of kategorie van persone optree; 

(d) namens 'n vereniging en in die belang van sy lede optree; of 

(e) in die open bare be'iang optree. 

(2) 'n Bevoegde hot mag enige toepaslike regshulp, insluitend 'n verklaring van regte, toestaan. 

Munisipaliteit kan by die hot aansoek doen vir sloping, verwydering of verbouing van 

geboue, strukture of werk.a, of vir rehabilitasie van grand 

94. Wanneer 'n munisipalitElit 'n Persoon vervolg vir 'n misdryf bedoel in artikel 75(1 )(a) tot (i), 

mag hy tegelykertyd by die hof aansoek doen vir'n bevel wat daardie persoon, by 

skuldigbevinding aan die misdryf, verplig om 

(a) enige gebou, struk:tuur of werk wat onwettig opgerig of gebou is, te sloop, verwyder of 

verander; of 

(b) die betrokke grond te rehabiliteer. 

HOOFSTUK 9 


KOMPENSASIE 


Kompensasie wat voortspruit uit aanvaarding van bepalings van skemas 

95.(1) Enige grondeienaar, wat nie in staat is om daardie grond Ie ontwikkel as gevolg van die 

inwerkingtreding van 'n bepaling van 'n skema nie, mag kompensasie van 'n munisipaliteit eis 

(a) binne drie jaar na aanvaarding van daardie bepaling; en 

(b) tot die omvang waartoe die eienaar nie alreeds kompensasie in daardie opsig ontvang 

het nie. 
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(2) 'n Munisipaliteit kan daardie bepaling van die skema wysig wat'n eienaar van grond verhinder 

om dit te ontwikkel binne ses maande nadat die eienaar van die grond 'n eis ingedien het vir 

kompensasie, ten einde aanspreeklikheid vir betaling van kompensasie te vermy. 

(3) Wanneer 'n munisipaliteit 'n eienaar van grond kragtens hierdie artikel vergoed het, moet dit 

oordrag van die betrokke grond neem. 

(4) Vir die doeleindes van hierdie artikel, moet grond wat privaat besit word en wat opsy gesit is 

in 'n skema vir openbare gebruik, hanteer word as grond wat die eienaar nie in staat is om te 

ontwikkel nie. 

Kompensasie wat voortspruit uit implementering van bepalings van skemas 

96.(1) Enige grondeienaar, wat enige verlies of skade gely het as gevolg van 

(a) veranderings aan die grond; en 

(b) verwydering of sloping van enige verbeterings op sodanige grond, 

as gevolg van die inwerkingtreding van 'n bepaling van 'n skema, kan kompensasie van die 

munisipaliteit eis binne drie jaar na die inwerkingtreding van die bepaling. 

(2) Kompensasie is nle betaalbaar ingevolge hierdie artikel ten opsigte van enige verbeterings 

opgerig deur die eienaar van grond in stryd met hierdie Wet of'n munisipaliteit se skema nie. 

Kompensasie wat voortsprult uit opskorting of opheffing van beperkings 

97.(1) 'n Persoon wat enige verlies of skade gely het, of wie se grand of saaklike reg in grond 

negatief beInvloed is as gevolg van die verstelling, opskorting of skrapping van 'n beperking ten 

opsigte van enige ander grand, kan kompensasie eis vanaf die persoon wat, tydens die 

verstelling, opskorting of verwydering, die eienaar van die grond was vir welke voordeel die 

beperking opgeskort of opgehef is. 

(2) 'n om kompensasie ingevolge hierdie artikel is beperk tot die omvang waartoe die eiser 

nie alreeds kompensasie ontvang het nie, en moet binne drie jaar na die datum van die 

versteliing, opskorting of skrapping ingestel word. 
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Kompensasie wat voortspruit uit onregmatige en opsetlike of nalatige betekening van 

dringende verhinderingsbe'llele 

98. 'n Persoon wat enige verlies of skade gely het as gevolg van die onregmatige en opsetlike of 

nalatige betekening van 'n dringende verhinderingsbevel, kan, binne drie jaar na die betekening 

van daardie bevel, kompensasie van die munisipaliteit verantwoordelik vir die betekening van 

daardie bevel eis. 

Kompensasiebedrag 


99.(1) Daar moet ooreengekom word op die kompensasiebedrag tussen 

(a) die eiser en dieei'enaar van die grond tot welke voordeel die beperking verander, 

opskort of geskrap is, vir 'n eis om kompensasie bedoel in artikel 96; of 

(b) die eiser en die munisipaliteit vir enige ander eis ingevolge hierdie Hoofstuk. 

(2) Indien die partye versuim om 'n ooreenkoms bedoel in subartikel (1) binne een jaar te sluit, 

kan'n hof die kompensasiebedrag bepaal. 

HOOFSTUK 10 


KWAZULU-I\IATAL BEPLANNINGS- EN ONTWIKKELlI\IGSAPPEL TRIBUNAAL 


Deei 1: Grondwet van KwaZulu-Natal Ontwikkelingsappeltribunaal 

Instelling van KwaZulu-Natul Ontwikkelingsappeltribunaal 

100.(1) 'n Appeltribunaal word hiermee vir die provinsie ingestel, om bekend te staan as die 

KwaZulu-Natal Beplannings- en Ontwikkelingsappeltribunaal. 

(2) Die Appeltribunaal het die jurisdiksie om enige appelsaak wat voor hom gebring word 

ingevolge hierdie Wet aan te hoor en daaroor te beslis. 

Setel en sittings van Appeltribunaal 


101.(1) Die setel van die Appeltribunaal is in Pietermaritzburg. 


(2) Die voorsitter kan, as en wanneer nodig of wanneer dit in open bare belang is, sittings van die 

Appeltribunaal op enige ander plek in die provinsie te laat hou. 
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Funksionering van Appeltribunaal moet onafhanklik, onpartydig en vry van invloede of 

inmenging van buite wees en verklaring van finansitHe of ander belange deur lede 

102.(1) Die Appeltribunaal moet sy bevoegdhede op 'n onafhanklike wyse uitoefen, vry van 

regeringsinmenging of enige ander inmenging of invloed van buite, en ooreenkomstig die 

hoogste standaarde van integriteit, onpartydigheid, objektiwiteit en professionele etiek. 

(2) Geen persoon of staatsorgaan mag inmeng met die funksionering van die Appeltribunaal nie. 

(3) Staatsorgane moet die Appeltribunaal bystaan en daarmee saamwerk om die 

doeltreffendheid daarvan te verseker. 

(4) 'n Lid van die Appeltribunaal moet 

(a) binne 10 dae na aanstelling 'n skriftelike verklaring van enige en aile finansiele of ander 

belange in die beplannings- en ontwikkelingsektor of verwante sektore wat verwant kan 

wees aan of in stryd kan wees met 'n aanstelling as lid van die Appeltribunaal aan die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad voorle, welke verklaring tersaaklike inligting 

moet insluit oar enige skuldigbevinding aan 'n Bylae 1-misdryf kragtens die Strafproseswet, 

rwet No. 51 van 1977); 

(b) in die verklaring vermeld in paragraaf (a) finansiele of ander belange in die 

beplannings- en ontwikkelingsektor of verwante sektore van familielede of kollegas, wat 

verwant kan wees aan of in stryd kan wees met 'n aanstelling as lid van die 

Appeltribunaal, insluit. 

(5) Waar 'n lid van die Appeltribunaal of familielid of kollega 'n verandering in finansiele of enige 

ander omstandighede ondervind en 'n belang verkry in die beplannings- en ontwikkelingsektor of 

verwante sektore of rede het am van enige veranderde omstandighede te weet, moet die lid van 

die Appeltribunaal binne 10 dae vanaf die datum van die veranderde omstandighede, 'n 

skriftelike verklaring van verandering van finansiele of ander belange aan die verantwoordelike 

lid van die Uitvoerende Raad voorle. 

(6) ~ie verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 

(a) 'n register hou van die belange van lede van die Appeltribunaal wat openbaar gemaak 

word ingevolge hierdie artikel; en 

(b) daardie register van tyd tot tyd opdateer. 
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Udmaatskap van Appellribunaal 


103.(1) Die Appeltribunaal bestaan uit 'n minimum van 12 lede, wat, vanwee hul integriteit, 


kwalifikasies, kundigheid en ondervinding geskik is vir lidmaatskap. 


(2) Die Appeltribunaal bestaan uit 

(a) ten minste drie regslede; 

(b) ten minste drie geregistreerde beplannerlede; en 

(c) lede

(i) wat professionele ingenieurs is, geregistreer ingevolge artikel 19(2)(a) van die 


Wet op die Ingenieursprofessie, 2000 (Wet l\lo. 46 van 2000); 


(Ii) wat professionele landmeters is soos omskryf in artikel 1 van die Wet op 


Professionele en Tegniese Opmeters, 1984 (Wet No. 40 van 1984); 


(iii) wat professionele argitekte ingevolge artikel 19(2) van die Wet op Argitekturele 


Professies, 2000 0/Vet No 44 van 2000); 


(iv) met praktiese ondervinding en kundigheid in beplannings- en 


ontwikkelingsaangeleenthede of omgewingsbestuur. 


(v) met praktiese ervaring en kundigheid op die terrein van sosiale en ekonomiese 


wetenskappe. 


(3) Lede van die Appeltribunaal kan uit die privaatsektor of staatsdiens aangestel word. 

Onbevoegdheid vir lidmaatskap van Appeltribunaal 

104. 'n Persoon is onbevoeg vir aanstelling as 'n lid van die Appeltribunaal indien hy of sy 

(a) 'n ongerehabiliteerde insolvent is of word; 

(b) deur 'n hof as ontoerekeningsvatbaar verklaar is; 

(c) direk of indirek belang het by enige kontrak met 'n munisipaliteit, en versuim om syof 

haar belang en die aarci daarvan te verklaar op die wyse soos deur hierdie Wet vereis; 

(d) deur 'n geregshof as onbevoeg am sy of haar eie sake te bestuur, verklaar is; 

(e) 'n Pariementslid, lid van die provinsiale wetgewer of 'n munisipale raad in die provinsie 

is, of indien daardie persoon benoem is as 'n Pariementslid, lid van die provinsiale 

wetgewer of 'n munisipale raad; 
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(f) 'n persoon onder kuratorskap is; 

(g) te eniger tyd uit 'n vertrouensamp verwyder is as gevolg van wangedrag wat diefstal of 

bedrog insluit; 

(h) versuim om 'n belang ooreenkomstig artikel 111 te verklaar, of die verrigtinge van die 

Appeltribunaal bygewoon het of daaraan deelgeneem het terwyl hy of sy 'n belang soos 

bedoel in die vermelde artikel gehad het; of 

(i) deur'n geregshof skuldig bevind word aan 

(i) meineed, diefstal, bedrog, omkopery of korrupsie of enige ander misdryf wat 

oneerlikheid insluit; 

(ii) enige misdryf kragtens hierdie Wet; of 

(iii) enige ander misdryf, en gevonnis tot gevangenisstraf sonder die keuse van 'n 

boete vir 'n tydperk langer as ses maande. 

Prosedure vir aanstelling van iede van Appeltribunaal 

105.(1) Wanneer lede op die Appeltribunaal aangestel moet word, moet die verantwoordelike lid 

van die Uitvoerende Raad deur middel van kennisgewing in koerante met wye sirkulasie in die 

provinsie 

(a) die volgende spesifiseer

(i) die kategoriee van lede om op die Appeltribunaal aangestel te word; 

(ii) die aantal/ede vir aanstelling in elk van die gespesifiseerde kategoriee; en 

(iii) die spesifikasies van die kwalifikasies, ondervinding en kundigheid wat van lede 

in elke gespesifiseerde kategorie vereis word; 

(b) 'n beroep doen op belanghebbende persone wat kwalifiseer as lede van die 

Appeltribunaal om hulself beskikbaar te maak vir aanstelling as lede daarvan; en 

(c) 'n beroep doen op belanghebbende persone om hul skriftelike aansoeke, vergesel van 

stawende dokumente, in te dien by die persoon wat in die kennisgewing gespesifiseer 

word, by die plek of adres en die datum daarin gespesifiseer. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet, binne 30 dae na die sluitingsdatum 

vir benoemings vir lede van die Appeltribunaal by wyse van 'n verdere kennisgewing in koerante 

met wye sirkulasie in die provinsie, die 

(a) name en besonderhede publiseer van die persone wat oorweeg word vir aanstelling as 

lede van die Appeltribunaal; en 
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(b) die publiek uitnooi om kommentaar in te dien op die voorgestelde aanstelling van 

daardie persone, en om kommentaar in te dien by die persoon wat in die kennisgewing 

gespesifiseer word, by die plek of adres en datum daarin gespesifiseer, welke datum nie 

vroeer mag wees as 30 dae na publikasie daarvan nie. 

Aanstelling van lede van Appeltribunaal 

106.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet lede vir die Appeltribunaal 

aanstel na oorweging van _0 

(a) die aansoeke en stawende dokumente ontvang van persone in reaksie op die 

uitnodiging vir benoemings; en 

(b) enige kommentaar wat ontvang is met betrekking tot die voorgestelde aansteliing van 

daardie persone. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die name van die persone wat 

aangestel is as lede van die Appeltribunaal publiseer deur middel van kennisgewing in die 

Koerant en in koerante met wye sirkulasie in die provinsie. 

Ampstermyn, besoldlging en terme en voorwaardes van aanstelling van lede van 

Appellribunaal 

107.(1) 'n Lid van die Appeltribunaal, onderhewig aan artikel 104, hou sy of haar amp vir 'n 

tydperk van drie jaar, oj) die terme en voorwaardes bepaal en gespesifiseer deur die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad in die lid se aanstellingsbrief. 

(2) 'n Lid van die Appeltribunaal, wie se ampstermyn verstryk het, is benoembaar vir 

heraanstelling vir een verdere termyn. 

(3) 'n Lid van die Appeltribunaal wat nie voltyds in diens is van 'n staatsorgaan of 'n munisipaliteit 

nie, moet 

(a) besoldig en terugbetaal word uit fondse wat vir daardie doel deur die verantwoordelike 

lid van die UitvoerendB Raad bewillig is; 

(b) salop 'n daaglikse tarief besoldig word, soos bepaal deur die vemntwoordelike rid van 

die Uitvoerende Raad in oorleg met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordeHk vir 

die Provinsiale T esourie deur middel van kennisgewing in die Provinsiale Koerant; en 
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(c) sal terugbetaal word vir redelike reis- en verblyfuitgawes wat aangegaan is. 

(4) 'n Lid wat aangestel word om 'n vakature in die Appeltribunaal te vul, hou sy of haar amp vir 

die onverstrykte deel van die ampstermyn van sy of haar voorganger. 

Verwydering, vakatures en bedanking uit amp 

106. Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan 'n lid van die Appeltribunaal uit sy of 

haar amp verwyder .

(a) indien daardie persoon nie in staat is om die bevoegdhede wat verbind word met die 

amp van 'n lid van die Appeltribunaal uit te voer of te verrig nie as gevolg van fisiese 

ongeskiktheid of verstandelike versteurdheid; 

(b) vir versuim om die bevoegdhede wat gepaard gaan met die amp van 'n lid van die 

Appeltribunaal doeltreffend en met toewyding uit te voer of te verrig; of 

(c) as gevolg van wangedrag. 

(2) 'n Lid van die Appeltribunaal moet sy of haar amp ontruim indien hy of sy onbevoeg raak 

soos bedoel in artikel 104. 

(3) 'n Lid moet sy of haar amp ontruim indien hy of sy afwesig is, sonder dat verlof vooraf deur 

die Appeltribunaal toegestaan is, van twee opeenvolgende vergaderings van die Appeltribunaal 

waarvoor redelike kennis persoonlik of per pos aan daardie lid gegee is. 

(4) Wanneer 'n vakature op die Appeltribunaal ontstaan, moet die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad sodanige vakature vul ingevolge artikel 106. 

(5) 'n Lid kan skriftelik uit sy of haar amp bedank deur nie minder nie as 30 dae kennis aan die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad te gee. 

Voorsitter van Appeltribunaal 

109.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 'n voorsitter en 'n 

adjunkvoorsitter vir die Appeltribunaal uit die regslede aanwys. 
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(2) Die adjunkvoorsitter moet in die plek van die voorsitter optree wanneer 

(a) die amp van die voorsitter vakant is; of 

(b) die voorsitter afwesig is of vir enige ander rede tydelik nie in staat is om sy of haar 

bevoegdhede uit te oefen nie. 

(3) Indien die amp van die adjunkvoorsitter va kant is of indien die adjunkvoorsitter nie in staat is 

om as voorsitter op te tree nie, moet dieverantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad een van 

die oorblywende lede van die Appeltribunaal wat regtens gekwalifiseerd is, aanwys om as 

voorsitter op te tree. 

Grondwet van die Appeltribunaal vir die doeleindes van aanhoor van In appel 

110. Vir die doeleindes van aanhoor van 'n besondere appel moet die voorsitter, in oorleg met 

die registrateur van die Appeltribunaal, die appel verwys na ten minste drie lede wat deur die 

voorsitter aangewys is, waarvan ten minste een lid 

(a) 'n regslid moet wees, wat die voorsittende beampte moet wees; en 

(b) 'n geregistreerde beplannerlid moet wees. 

Onttrekking 

111.(1) 'n Ud van die Appeltribunaal mag nie teenwoordig wees by of deelneem aan 'n saak 

waarin 

(a) die lid; of 

(b) sy of haar eggenoot, gesin, sakevennoot, werkgewer of werknemer, 


enige belang, hetsy geldelik of andersins, het nie 


(2) 'n Lid van die Appeltribunaal wat deur die voorsitter aangewys is om 'n appel aan te hoor, 

moet die aard van 'n belang ten volle openbaar en hom- of haarself aan die verrigtinge onttrek, 

indien daardie lid bewus raak van die moontlikheid dat hy of sy 'n diskwalifiserende belang by 

daardie appel mag he. 

(3) Die onttrekking van 'n lid ingevolge hierdie artikel beYnvloed nie die geldigheid van die 

verrigtinge wat voor die Appeltribunaal dien v~~r die onttrekking nie en die oorblywende lede 

wat deur die voorsitter aangewys word om daardie appel aan te hoor is bevoeg om die appel te 
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beslis solank die onttrekking plaasvind voor die lede van die Appeltribunaal verdaag om hul 

besluit te neem. 

(4) In die geval dat die voorsittende beampte hom- of haarself onttrek, moet die voorsitter 'n 

ander regslid aanwys as voorsittende beampte vir die duur van die verrigtinge voor die 

Appeltribunaal. 

Administratiewe ondersteuning en akkommodasie 

112. (1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 

(a) 'n beampte aanstel wat aan die Appeltribunaal toegewys is as registrateur van die 

Ontwikkelingsappeltri bunaal; 

(b) beamptes aanstel wat aan die Appeltribunaal toegewys is as adjunkregistrateurs van 

die Ontwikkelingsappeltribunaal; 

(c) verseker dat administratiewe ondersteuning aan die Appeltribunaal verskaf ward om 

hom in staat te stel om sy funksies te verrig; en 

(d) verseker dat die Ontwikkelingsappeltribunaal voarsien word van akkommodasie, 

kantoormeubels en toerusting wat nodig is om sy funksies te verrig, uit fondse wat vir 

daardie doeleindes bewillig is. 

(2) Die registrateur moet die volgende reel 

(a) aile terreininspeksies wat deur die Appeltribunaal uitgevoer moet word; 

(b) geskikte plekke vir aile appelverhore; en 

(c) die notering en transkripsie van aile verrigtinge van die Appeltribunaal. 

(3) Die adjunkregistrateurs moet die registrateur bystaan in die uitoefening van die registrateur 

se bevoegdhede, onderhewig aan die registrateur se aanwysings en beheer. 

(4) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet'n adjunkregistrateur aanwys om op 

te tree as registrateur, wanneer 

(a) die amp van registrateur vakant is; of 

(b) die registrateur afwesig is of om enige ander rede tydelik nie in staat is om sy of haar 

bevoegdhede uit te oefen nie. 
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Dee! 2: !ndien van memorandum van appel, indien van responderende memorandum en ter rolle 

p/asing van appelverhoor 

Indien van memorandum van appal 


113.(1) 'n Memorandum van appal moet 


(a) die noodsaaklike feite van die saak verskaf; 

(b) die gronde vir appal en die regshulp wat versoek word, meld; 

(c) enige kwessies opper wat die appellant verlang die Appeltribunaal moet oorweeg by 

die neem van sy besluit; en 

(d) 'n toekenning van koste ten volle motiveer indien die regshulp versoek 'n versoek vir 

koste teen die munisipaliteit insluit, op die gronde dat sy besluit 

(i) uiters onredelik is; 

(ii) klaarblyklik in verontagsaming van prosedures voorgeskryf in hierdie Wet is; of 

(iii) klaarblyklik in verontagsaming van provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde is. 

(2) 'n Appellant moet, binne 28 dae na die datum waarop kennis van daardie besluit aan hom of 

haar beteken is, ses afskrifte van die memorandum van appal by die registrateur indien en 'n 

afskrif daarvan laat beteken aan 

(a) die munisipale bestuurder van die munisipaliteit teen wie se besluit die appal ingedien 

is; en 

(b) aan elke ander party wat 'n belang by die appal het. 

Indien van responderende memorandum 

114.(1) 'n Party aan wie 'n memorandum van appel beteken is, kan 'n responderende 

memorandum indien. 

(2) Enige responderende memorandum moet 

(a) meld of die appal teengestaan word of nie en, indien teengestaan, die grande vir 

teenstand; 

(b) enige kwessies of aangeleenthede opper, wat daardie party verlang die Appaltribunaal 

moet oorweeg in die neem van sy besluit; en 
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(c) enige versoek om 'n bevel vir koste teen die appellant insluit asook die redes vir die 

versoek, insluitend 'n bevel vir koste op die grande dat die appel kwelsugtig of beuselagtig 

is. 

(3) Die party wat die responderende memorandum uitreik, moet binne 28 dae nadat die 

memorandum van appel aan daardie persoon beteken is, ses afskrifte daarvan by die 

registrateur indien, en 'n afskrif daarvan laat beteken aan ~ 

(a) die munisipale bestuurder van die munisipaliteit teen wie se besluit die appel ingedien 

is; en 

(b) elke ander party wat 'n belang by die appel het. 

Ter rolle plasing van appel vir verhoor 

115.(1) Die registrateur moet die memoranda, wat ingedien is soos bedoel in artikels 113(1) en 

114 (i), aan die voorsitter stuur 

(a) by verstryking van die tydperk toegelaat deur artikel 114(3) vir die indien van 

responderende memoranda; of 

(b) sodra die registrateur skriftelik geadviseer is deur die partye wat geregtig is om 

responderende memoranda in te dien, dat hulle nie beoog om dit te doen nie, 


welke een eerste plaasvind. 


(2) Die registrateur moet

(a) binne 21 dae na ontvangs van die memoranda bedoel in artikels 113(1) en 114(1) deur 

die voorsitter, die datum, tyd en plek vir die aanhoor van die appel vasstel, welke datum 

nie later mag wees nie as 

(i) 90 dae na die datum waarap die memorandum van appel by die registrateur 

ingedien is; of 

(H) sodanige verlengde datum as waarap ooreengekom mag word tussen die partye 

tot die appel en die registrateur; en 

(b) at die partye tot die appel skriftelik in kennis stel van die datum, tyd en plek wat 

vasgestel is vir die aanhoor daarvan. 

(3) Nadat die datum vir die aanhoor van 'n appel vasgestel is, moet die voorsitter onverwyid 

voortgaan om die lede van die Appeltribunaal aan te wys wat die appel moet aanhoor 
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ooreenkomstig artikel 110. 

Onttrekking van appel of teenstand teen appel 

116.(1) 'n Appellant kan die appel onttrek deur skriftelik kennis van sy onttrekking aan die 

registrateur, die munisipale bestuurder van die munisipaliteit en aan elke ander party in die 

appel te gee. 

(2) Die responderende munisipaliteit en enige ander party in die appel kan sy teenstand teen die 

appel onttrek deur 'n skriftelike kennisgewing van onttrekking van daardie teenstand aan die 

registrateur, die appellant en elke party tot die appel te beteken, 

Deel 3: T erreininspeksie en aanhoor van appe/ 

Bevoegdhede van Appeltribunaal met betrekklng tot terreininspeksies 


117.(1) Lede van die Appeltiibunaal wat deur die voorsitter aangewys is om 'n appel aan te hoor, 


mag grond of'n gebou betree met betrekking tot'n appel voor die Appeltribunaal tydens gewone 


besigheidsure of op enige ander redelike tyd, om 'n inspeksie van die terrein uit te voer. 


(2) AI die partye tot 'n appel is geregtig daarop om 'n inspeksie bedoel in subartikel (1) by te 

woon, en kan by die inspeksie verteenwoordig word. 

(3) Die registrateur moet aile partye tot die appel skriftelik in kennis stel van die Appeltribunaal 

se bedoeling om 'n inspeksiB uit te voer. 

(4) Die kennisgewing van die inspeksie moet 

(a) die plek, datum en tyd van die inspeksie spesifiseer; 

(b) die doel van die voorgestelde inspeksie meld; en 

(c) aile partye uitnooi om teenwoordig te wees tydens die inspeksie, 

(5) Die datum en tyd van die inspeksie moet deur die registrateur bepaal word na oorlegpleging 

met die okkupeerders van die betrol{ke grond of geboue. 
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(6) In die geval dat die eienaar of okkupeerder nie teenwoordig is tydens die inspeksie nie, moet 

lede van die Appeltribunaal die grond of gebou so doeltreffend teen oortreders beveilig laat as 

wat hulle dit gevind het. 

(7) 'n Persoon wat grond of'n gebou betree het vir die doeleindes van hierdie artikel en wat in die 

proses kennis opgedoen het van enige inligting of aangeleentheid ten opsigte van 'n ander 

persoon se privaat of sake-aange/eenthede, moet daardie inligting of aange/eentheid as 

vertroulik hanteer en mag dit aan geen ander persoon openbaar nie. 

(8) Enige persoon wat die bepalings van subartikel (7) oortree, is sku/dig aan 'n misdryf, en stel 

hom- of haarself by sku/digbevinding bloot aan 'n boete of 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie 

een jaar oorskry nie, of belde, tensy die openbaarmaking 

(a) gemaak is vir die doeleindes van beslissing van die appel; 

(b) deur 'n bevoegde hof gelas is; of 

(c) kragtens enige wet vereis word. 

(9) n Persoon wat die Appeltribunaal opsetlik verhinder om grond of 'n gebou bedoel in hierdie 

artikel te betree, is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan 

'n boete of aan 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie ses maande oorskry nie, of beide. 

Bevoegdhede van Appeltrlbunaal met betrekking tot getuies 

118.(1) Die voorsittende beampte, op versoek van lede van die Appeltribunaa/ of van enige 

party tot die appelverrigtinge voor die Appeltribunaal, kan 'n getuiedagvaarding aan enige 

persoon beteken om daardie verrigtinge by te woon, ten einde 

(a) getuienis te lewer en ondervra te word met betrekking tot enige tersaaklike 

aangeleentheid by daardie verrigtinge; of 

(b) enige dokument of voorwerp in die persoon se besit of onder sy of haar beheer te toon, 

en om ten opsigte daarvan ondervra te word . 

(2) Die voorsittende beampte kan van 'n persoon wat 'n getuiedagvaarding ontvang het of deur 'n 

party as getuie in appelverrigtinge geroep is, vereis om as getuie 'n eed of plegtige verklaring af 

te h~ voordat hy of sy getuienis lewer of ondervra word. 
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(3) Die wet ten opsigte van privilegie in 'n siviele geregshof is van toepassing op 'n getuie wat 'n 

getuiedagvaarding ontvang het of geroep is om getuienis af te Ie of om 'n dokument of voorwerp 

met betrekking tot die verrigtinge te toon. 

Uitreiking en betekening van getuiedagvaarding 

119.(1) 'n Getuiedagvaarding bedoel in artikel 118(1) word deur die registrateur onder sy of haar 

handtekening uitgereik, en moet 

(a) die persoon daarin vermeld spesifiek versoek om voor die Appeltribunaal te verskyn 

om te getuig of'n dokument of enige ander voorwerp aan die Appeltribunaal te toon; 

(b) die redes meld waarom daar van die persoon vereis word om voor die Appeltribunaal 

te verskyn om te getuig of 'n dokument of enige ander voorwerp aan die Appeltribunaal te 

toon; 

(e) waar van toepassing, die dokument of voorwerp wat die persoon vereis word om te 

toon voldoende identifiseer; en 

(d) die datum, tyd en plek waar en wanneer die persoon moet verskyn, meld. 

(2) 'n Getuiedagvaarding moet aan die persoon bedoel in subartikel (1) beteken word deur 'n 

persoon wat skriftelik deur die registrateur gemagtig is om dit te beteken. 

(3) Betekening van 'n getuiedagvaarding vind plaas deur 'n afskrif van die getuiedagvaarding 

aan die getuie persoonlik te oorhandig, of deur dit by die getuie se woning, plek van besigheid of 

werksplek af te lewer, aan 'n persoon daar wat blyk om daar te woon of te werk en blyk om 

sestien jaar of ouer te wees. 

(4) In die geval dat die getuie bedoel in subartikel (1), sy of haar woning of plek van besigheid 

slurt, ten einde betekening van die getuiedagvaarding te voorkom, kan die persoon bedoe! in 

subartikel (2) die getuiedagvaarding beteken deur 'n afskrif van die getuiedagvaarding aan die 

buite- of hoofdeur van daardie woning of plek van besigheid vas te heg. 

(5) Die persoon bedoel in subartikel (2) moet, op aandrang van 'n persoon aan wie 'n 

getuiedagvaarding ingevolge hierdie artikel beteken word, die oorspronklike getuiedagvaarding 

of die skriftelike magtiging bedoel in hierdie artikel aan daardie persoon toon. 
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(6) Die persoon bedoel in subartikel (2), moet, na betekening van 'n getuiedagvaarding ingevolge 

hierdie artikel, 'n skriftelike opgawe van betekening aan die registrateur voorsien, wat die wyse 

aandui waarop die getuiedagvaarding beteken is. 

Prosedure by verhore van Appeltribunaal 

120.(1) Die Appeltribunaal moet die meriete van die appelsaak oorweeg, en vir daardie doe! kan 

die voorsittende beampte, onderhewig aan subartikel (4), die appellant, die responderende 

munisipaliteit en die ander partye tot die appel toelaat om nuwe kwessies te opper en nuwe 

getuienis te produseer, hetsy mondelings of dokumenter. 

(2) 'n Party tot 'n appel is daarop geregti9 om teenwoordig te wees tydens die aanhoor van die 

appel, en om 

(a) deur 'n regsverteenwoordiger verteenwoordig te word; 

(b) 'n saak te stel en getuienis ter ondersteuning daarvan of in weerlegging van die 

getuienis van enige ander party aan te voer, hetsy persoonlik of deur 'n 

regsverteenwoordiger; 

(c) getuies te roep om te getuig en, hetsy persoonlik of deur 'n regsverteenwoordiger, 

daardie getuies te ondervra; 

(d) ander getuienis aan te bied; 

(e) enige persoon wat as 'n getuie geroep is deur enige ander party te kruisondervra; en 

(f) die Appeltribunaal oor die meriete aan te spreek. 

(3) 'n Afskrif van elke dokument waarop 'n party van voorneme is om op staat te maak by die 

appelverhoor moet deur daardie party beteken word aan elk van die ander partye tot die appel 

ten minste 1 4 dae voor die appelverhoor 'n aanvang neem. 

(4) 'n Party tot 'n appel kan daarteen beswaar maak dat die teenparty enige kwessie opper of 

staat maak op enige dokument waarop nie staat gemaak word in daardie party se memorandum 

nie op grond daarvan dat 

(a) die teen party nie 'n goeie rede vasgestel het vir die voorstelling van daardie kwessie of 

dokument in die verrigtinge nie; of 

(b) die voorstel/ing daarvan in die verrigtinge waarskynlik onbillik benadelend kan wees tot 
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die objekterende party. 

(5) Die voorsittende beampte moet beslis of die beswaar teen die opper van die nuwe kwessie 

of vertroue op 'n nuwe dokument gehandhaaf moet word en mag, in die lig van daardie 

beslissing, enige toepaslike bevel maak, insluitend 'n bevel vir die

(a) betaling van die koste ten opsigte van die bepaling van die beswaar, of 

(b) verdaging van die vE!rhoor vir 'n tydperk wat in die bevel gestipuleer word. 

Deel 4: Bes/uit van Appeltribunaal 

Besluit van Appeltribunaal 

121.(1) Die voorsittende beampte 

(a) bepaal die prosedure van die verhoor; 

(b) beslis oar aile vrae en aangeleenthede wat geopper word met betrekking tot die 

prosedure by die verhoor; en 

(c) besluit oor aile regsaangeleenthede, geopper tydens die verhoor, insluitend of 'n saak 'n 

kwessie is van feite of van reg. 

(2) Die Appeltribunaal moet 'n besluit neem aangaande die uitslag van 'n appel wat deur hom 

aangehoor is binne sewe dae na die laaste dag van die verhoor. 

(3) 'n Appel word beslis deur 'n meerderheid van die lede wat deur die voorsitter aangewys is om 

die appal aan te hoor. 

(4) Die voorsittende beampte het 'n beslissende stem in die geval van 'n staking van stemme. 

(5) Die Appeltribunaal kan 

(a) die munisipaliteit se besluit waarteen die appel gebring is, bekragtig en bevestig; 

(b) die munisipaliteit se besluit wysig; 

(c) die munisipaliteit se besluit tersyde stel; en 

(i) die munisipalib~it se besluit met sy eie besluit vervang; of 

(ii) die aangeleentheid na die munisipaliteit terugverwys vir heroorweging in die geval 

van 'n prossessuele gebrek; of 
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(d) 'n bevel uitreik wat die munisipaliteit beveel om binne 'n tydperk wat deur hulle bepaal 

is, op te tree indien 'n appel voor hulle dien as gevolg van 'n munisipaliteit se versuim om 

by 'n tydperk soos in Deel 1 van Bylae 1 so os bedoel in item 13 van Bylae i; 

(e) 'n bevel vir koste uit te reik of 'n straf so os bedoel in artikel 132, af te dwing. 

(6) By verandering of tersydestelling van die munisipaliteit se besluit, kan die Appeltribunaal in 

buitengewone omstandighede wegbeweeg van die ge'integreerde ontwikkelingsplan van die 

munisipaliteit 

(7) Die besluit aangaande die uitslag van die appel kan gegee word saam met enige bevel wat 

deur die Appeltribunaal uitgereik word wat redelik en regverdig is in die besondere 

omstandighede. 

(8) Die voorsittende beampte moet die besluit van die Appeltribunaal en enige bevel wat 

daardeur gemaak is, teken. 

Redes vir besluit van Appeltribunaal 

122.(1) Die voorsittende beam pte moet skriftelike redes vir die besluit van die Appeltribunaal 

voorberei binne 30 dae na die laaste dag van die verhoor. 

(2) Die redes vir die besluit moet, onder andere 

(a) die Appeltribunaal se besluit en enige bevel wat deur hom gemaak is, opsom; en 

(b) in die geval van 'n verdee/de beslult, die besluit en bevel voorgestel deur die 

minderheid opsom, asook die redes vir iaasgenoemde se besluit en beveL 

(3) Die voorsittende beam pte moet die redes vir die Appeltribunaal se besluit teken. 

Kennisgewing van uitslag van appal 

123. Die registrateur moet 

(a) voor die afsluiting van enige appelverrigtinge, die wyse vasstel waarop daardie party in 

kennis geste! moet word aangaande die uitspraak van die Appeltribunaal; en 

(b) die vermelde partye in kennis stel aangaande die uitspraak van die Appeltribunaal. 
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Regsgevolge van besluit van Appeltribunaal 

124. Die besluit van die Appeltribunaal geld vir aile partye, insluitend die munisipaliteit. 

Oe€l! 5: Aansoek am laat aanteken van appel 

Aansoek om laat aanteken van appel 

125. (1) 'n Persoon wat daarop geregtig is om 'n appel by die Appeltribunaal in te dien ingevolge 

hierdie Wet, kan binne die 28 dae wat vir die indiening van 'n appel toegelaat word, by die 

voorsitter aansoek doen om 'n verlenging van die tydperk waarin 'n appel ingedien kan word. 

(2) 'n Aansoek om verlenging van die tydperk waarin 'n appel ingedien kan word, moet 

(a) in die vorm van 'n plegtige verklaring wees en goeie redes aanvoer waarom die 

aansoek toegestaan moet word; 

(b) by die registrateur ingedien word; 

(c) beteken word aan 

(i) die munisipale bestuurder van die munisipaliteit teen wie se besluit die aansoeker 

van voorneme is om te appelleer; en 

(ii) elke persoon wat die aansoeker van voorneme is om te dagvaar as 

mederespondent, 


voordat dit by die registrateur ingedien word. 


Teenstand teen laat aanteken van appel 

126. Enige persoon wat van voorneme is om die aansoek bedoel in artikel 125 teen te staan, 

moet, binne 14 dae nadat dit aan hom of haar beteken is -

(a) 'n skriftelike kennisgewing van teenstand, insluitend 'n teenstrydige plegtige verklaring, 

by die registrateur indien; en 

(b) 'n afskrif van die kennisgewing aan die aansoeker en elke ander persoon aan wie die 

kennisgewing beteken is, beteken. 
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Aangeleenthede tersaaklik by merietebepaling van laat aanteken van appel 

127. Die voorsitter moet die volgende aangeleenthede, in soverre dit tersaaklik mag wees, 

oorweeg by besluitneming aangaande 'n aansoek bedoel in artikel 125: 

(a) die inligting en redes wat in die aansoek vervat is; 

(b) die onderliggende feite en omstandighede vir die aansoek; 

(c) die potensiele benadeling van enige party tot die aansoek; en 

(d) die tyd wat verstryk het vanaf die datum van kennisgewing van die munisipaliteit se 

besluit. 

Besluit aangaande aansoek om laat aanteken van appel 

128. Die voorsitter moet 

(a) beslis oor die aansoek bedoel in artikel 125 binne 14 dae na die verstryking van die 

tydperk bedoel in artikel 126, welke beslissing 'n bevel mag insluit aangaande koste soos 

hy of sy regverdig en toepaslik ag; 

(b) in die geval dat die aansoek toegestaan word, die tydsbeperkings ten opsigte van die 

indien van memoranda en die aanhoor van die appel deur die Appeltribunaal hersien en 

skik. 

Kennisgewing van besluit aangaande aansoek om laat aanteken van appel 

129. Die registrateur moet, binne sewe dae nadat die voorsitter 'n beslissing aangaande die 

aansoek bedoel in artikel 125 gemaak het, skriftelike kennisgewing van die beslissing beteken 

aan 

(a) die aansoeker; en 

(b) die persone bedoel in artikel 125(2)(c). 

Deel 6: Algemene aangeleenthede 

Verrigtinge voordat Appeitribunaal vir die publiek oopgestei word 

130.(1) Tydens verrigtinge voor die Appeltribunaal kan die voorsittende beam pte gelas dat lede 

van die publiek uitgesluit word van die verrigtinge, indien hy of sy tevrede is dat getuienis vir 

lewering by die verhoor 
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.(a) 'n persoon onregverdig mag benadeel of oormatige ongerief mag laat Iy; of 

(b) die lewe of fisiese welstand van 'n persoon in gevaar mag stel. 

(2) Enige persoon wat versuim om te voldoen aan 'n opdrag uitgereik ingevolge hierdie artikel is 

skuldig aan 'n misdryf, en kan by skuldigbevinding gevonnis word tot 'n boete of 'n tydperk van 

gevangenisstraf wat nie een jaar oorskry nie, of aan beide die boete en die tydperk van 

gevangenisstraf. 

Getuiefooie 

131.(1) Die registrateur van die Appeltribunaal moet getuiefooie betaal uit fondse, wat vir 

daardie doel bewillig is deur die verantwoordelik lid van die Uitvoerende Raad, aan 'n persoon 

wat voor die Appeltribunaal verskyn het in reaksie op 'n getuiedagvaarding. 

(2) (a) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet getuiefooie vasstel deur middel 

van kennisgewing in die Koerant na oorlegpleging met die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad verantwoordelik vir die Provinsiale Tesourie. 

(b) By bepaling van getuiefooie, kan die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad 

onderskei tussen die fooie betaalbaar aan persone wat deskundige getuies is en diegene wat 

nie is nie. 

(3) Getuiefooie mag nie betaal word aan 'n persoon wat 'n amp beklee in In staatsorgaan op 'n 

voltydse grondslag nie. 

Kosta en strawwe 

132.(1) Die Appeltribunaal mag nie enige bevel maak ingevolge waarvan 'n party in enige 

appelverrigtinge gelas is om die koste van enige ander party te betaal in daardie verrigtinge by 

vervolging of teenstand van die appel nie, behalwe soos vermeld in artikels 113(1)(d}, i 14 (2)(c), 

120(5)(a), of 128{a). 

(2) Die Appeltribunaal kan 'n straf aan 'n munisipaliteit ople vir die versuim om tot 'n beslissing te 

kom met betrekking tot 'n appel ingevolge artikel 15{1 )(b) en terselfdertyd wat dit 'n bevel 

ingevolge artikel 121 (5) (c) uitreik. 
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(3) Die voorsittende beam pte moet aan die betrokke partye die geleentheid bied am mondelinge 

of skriftelike vertoe te rig voordat 'n kostebevel gemaak word of 'n straf opgelE3 word. 

(4) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die kostestruktuur bepaal deur 

middel van kennisgewing in die Koerant na oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad 

verantwoordelik vir die Tesourie van die provinsie. 

Misdrywe met betrekking tot verrigtinge voor Appeltribunaal 

133.(1) Enige persoon wat

(a) sonder goeie rede, en nadat hulle 'n getuiedagvaarding ontvang het om by die 

verrigtinge te getuig as In getuie of om 'n dokument of ander voorwerp te toon, versuim om 

op die datum, tyd en plek gespesifiseer in die getuiedagvaarding te verskyn; 

(b) na verskyning in reaksie op die getuiedagvaarding, versuim om ter beskikking te bly by 

die plek van daardie verrigtinge, totdat hy of sy deur die betrokke voorsittende beampte 

verskoon word; 

(c) as In getuie, weier om 'n eed af te Ie of sy of haar getuienis plegtig te verklaar; 

(d) weier om enige vraag volledig en na die beste van sy of haar kennis en oortuiging te 

beantwoord; 

(e) sonder goeie versuim om 'n dokument of voorwerp te toon in leaksie op 'n 

getuiedagvaarding; 

(f) die Appeltribunaal opsetlik verhinder of belemmer in die uitoefen van sy bevoegdhede; 

(g) die verrigtinge opsetlik ontwrig of onderbreek; 

(h) enige lid van die Appeltribunaal beledig, afkraak of verkleineer; of 

(i) die verrigtinge benadeel of onbehoorlik be"lnvloed, 

is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloat aan 'n boete of 

gevangenisstraf vir 'n tydperk wat nie ses maande oorskry nie, of aan be ide die boete en tydperk 

van gevangenisstraf. 

Registrateur van Appeltribunaai moet rekord hOll ten opsigte van 


134.(1) Die Appeltribunaal moet 'n rekord van sy verrigtinge hou. 
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(2) Die registrateur van die Appaltribunaal moet 'n register hou waarin die volgende 

besonderhede genoteer word ten opsigte van elke appal bedoel in hierdie Wet: 

(a) die datum waarop die appal aangeteken is soos bedoel in artikel 113(1); 

(b) die verwysingsnommer wat aan die appal toegewys is; 

(c) die name van 

(i) elke appellant; 

(ii) die munisipaliteit teen wie se besluit die appal gebring is; en 

(iii) elke ander party in die appal; 

(d) die name van die I(:lde van die Appaltribunaal wat deur die voorsitter aangewys is om 

die appal aan te hoor; en 

(e) die Appaltribunaal se besluit, hetsy daardie besluit eenstemmig of die besluit van die 

meerderheid van die lede was en die datum van die besluit. 

(3) 'n Afskrif van die redes vir elke besluit van die Appaltribunaal soos bedoel in artikel 129(1), en 

elke beslissing gegee deur die voorsitter van die Appaltribunaal soos becloel in hierdie Wet, 

moet in die registrateur se mkords geliasseer word en beskikbaar wees vir inspeksie deur lede 

van die publiek tydens gewone besigheidsure. 

HOOFSTUK 11 


PROVINSIALE BEPLANNINGS- EN ONTWIKKELlI\lGSNORME EN -STANDAARDE 


Deel 1: Inleidende bepafings, inhoud, regsgevo/ge van provinsiale beplannings- en 

ontwikkefingsnorme en -standaarde 

Verantwoordelikheid om pl'ovinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

op te stei 

135. Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan een of meer provinsiale 

beplannings- en ontwikkelin,~snorme en -standaarde voorberei soos becloel in artikel i 39 tot 

145. 

Doel van provinsiale beplsillnings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

136. Die doel van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde is am 

munisipale besluitneming te lei ten opsigte van 

(a) skemas 
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(b) die gebruik, ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grand in die algemeen 

(c) sekere soorte grondgebruik, ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grond; 

(d) die gebruik, ontwikkeling, onderverdeling of konsolidering van grond binne 'n 

gespesifiseerde gebied binne die provinsie; 

(e) die fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplanne in die algemeen of onder 

gespesifiseerde omstandighede; 

(f) die verstelling, opskorting of skrapping van beperkings met betrekking tot grond in die 

algemeen of onder gespesifiseerde omstandighede; 

(g) die permanente sluiting van munisipale paaie of open bare plekke in die algemeen of 

onder gespesifiseerde omstandighede; 

(h) die toepassing van hierdie Wet of skemas; en 

(i) eise vir kompensasie bedoel in Hoofstuk 9. 

Inhoud van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

137. Provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde moet die volgende 


vervat 

(a) 'n uitvoerende opsomming; 

(b) bondige norme en -standaarde wat in gewone taal geskryf is; 

(c) 'n verklaring aangaande die regsgevolge daarvan insluitend 

(i) op wie dit van toepassing is; 

(ii) hoe dit toegepas moet word; en 

(iii) die gebied waarop dit van toe passing is, indien dit nie op die hele provinsie van 

toepassing is nie; 

(d) 'n verklaring ten effekte dat die strenger norme en -standaarde toegepas kan word; 

(e) 'n Iys van verbandhoudende pravinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

standaarde en'n verklaring aangaande die verband tussen dit; 

(f) 'n Iys van ander dokumente of materiale wat van hulp mag wees by die interpretasie 

daarvan; 

(9) die datum waarop dit aanvaar is en die datums waarap dit gewysig of hersien is; en 

(h) 'n Iys van plekke waar afskrifte daarvan bekom kan word. 

Regsgevolge van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en ·standaarde 

138.(1) Munisipaliteite, die Appeltribunaal en enige ander staatsorgaan aan wie die mag 
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oorgedra is om aansoeke vir (jie wysiging van skemas, die onderverdeling en konsolidering van 

grond, die ontwikkeling van grond gelee buite die gebied van 'n skema, die fasering of 

kanseliasie van 'n goedgekHurde uitlegplan of die versteliing, opskorting of skrapping van 

beperkings met betrekking tot grond moet provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

standaarde wat deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad gepromulgeer is soos 

bedoel in artikel 144(2) oorweeg wanneer 'n besluit ingevolge in die Wet of enige ander wet 

gemaak word. 

(2) Provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde is 'n tersaaklike oorweging 

vir die doeleindes van hersiening soos vermeld in artikel 6(2)(e)(iii) van die Wet op die 

Bevordering van Administratiewe Geregtigheid. 

Deel 2: Aanvaarding van provinsiale bep/annings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

Bestuurskomitee vir opstel 'Van provinsiale beplannings- en ontwikkeiingsnorme en 

-standaarde 

139.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 'n bestuurskomitee aanstel om 

'n konsultasiedokument op te stel aangaande die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde. 

(2) Die samestelling van die bestuurskomitee moet 'n regverdige balans tussen provinsiale 

regering, munisipale regering en die privaat sektor weerspieel. 

(3) 'n Lid van die bestuurskomitee wat nie voltyds in diens is van 'n staatsorgaan of munisipaliteit 

nie, moet

(a) besoldig en terugbetaal word uit fondse wat vir daardie doel deur die verantwoordelike 

lid van die Uitvoerende Raad bewiliig is; 

(b) op 'n daaglikse tarief besoldig word, soos bepaal deur die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad in oorleg met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir die 

Provinsiale Tesourie deur middel van kennisgewing in die Provinsiale Koerant; en 

(c) terugbetaal word vir mdelike mis- en verblyfuitgawes wat aangegaan is. 

(4) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 'n lid van die bestuurskomitee 

aanwys as die voorsitter daarvan. 
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(5) Die bestuurskomitee moet 'n opdrag, kommunikasieplan en programme aanvaar vir die 

opstel van die konsultasiedokument. 

Inhoud van konsultasiedokument 

140. 'n Konsultasiedokument moet ten minste bestaan uit 

(a) 'n uitvoerende opsomming; 

(b) die agtergrond tot en die behoefte vir die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde; 

(c) die sleutelkwessies wat aangespreek moet word, identifiseer en verduidelik; 

(d) 'n kort oorsig van die verband tussen die konsep provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde en bestaande beplannings- en ontwikkelingsnorme of 

-standaarde wat oor dieselfde of wesenlik dieselfde onderwerp handel (indien van 

toepassing) identifiseer en voorsien; en 

(e) konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde wat voorlopig 

geformuleer is deur die bestuurskomitee. 

Goedkeuring van konsultasiedokument 

141. (i) Die bestuurskomitee moet die konsultasiedokument aan die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad voorle. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan 

(a) die konsultasiedokument goedkeur; 

(b) die konsultasiedokument verwerp; of 

(c) die konsultasiedokument aan die bestuurskomitee terugbesorg met instruksies met 

betrekking tot die wysiging of aanvulling daarvan met die oog op die hervoorlegging 

daarvan vir goedkeuring. 

Kennisgewing van konsultasiedokument 

142. Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van 'n 

konsultasiedokument wat goedgekeur is 
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(a) deur publikasie van die konsultasiedokument in die Koerant en om persone 'n minimum 

van 30 dae te gee na die publikasie daarvan om kommentaar daarop voor te Ie; 

(b) deur publikasie van 'n opsomming van die konsultasiedokument in ten minste twee 

koerante met sirkulasiH in die gebied waar die norme en standaarde van toepassing is en 

persone 'n minimum va.n 30 dae te gee na die publikasie daarvan om kommentaar daarop 

voor te Ie; 

(c) deur publikasie van die konsultasiedokument op die internet en persone 'n minimum 

van 30 dae te gee na die publikasie daarvan om kommentaar daarop voor te Ie; en 

(d) deur afskrifte van die konsultasiedokument beskikbaar te stel aan munisipaliteite en 

staatsorgane wat geraak word en hulle 'n minimum van 30 dae gee nadat afskrifte aan 

hulle gestuur is, om kommentaar daarop v~~r te Ie. 

Hersiening van konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

143.(1) Die bestuurskomitee moet die kwessies oorweeg wat tydens die konsultasiefase 

geopper is en die nodige veranderings aan die konsep provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde aanbring. 

(2) Die bestuurskomitee mOE!t 

(a) afskrifte van die hersiene konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

standaarde en 'n ontleding van kwessies geopper tydens die konsultasiefase beskikbaar 

stel aan partye wat kommentaar voorgele het aangaande die konsultasiedokument; en 

(b) partye vermeld in paragraaf (a) 'n minimum van 30 dae gee om finale kommentaar voor 

te Ie. 

(3) Die bestuurskomitee 

(a) kan sodanige ve,rdere wysigings aan die konsep provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde aanbring in reaksie op die finale kommentaar as wat 

hy nodig ag; en 

(b) moet die konsep bedoel in paragraaf (a) voorle, saam met 'n opsomming van die 

kwessies geopper tydens die konsultasiefase en die finale kommentaar aan die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad. 
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Aanvaarding van provinsiale beplannings· en ontwikkelingsnorme en ·standaarde 

144.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die konsep provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde en meegaande dokumentasie oorweeg 

en

(a) die konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde goedkeur; 

(b) die konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde verwerp; of 

(c) die konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde aan die 

bestuurskomitee terugbesorg met instruksies oor die wysiging of aanvulling daarvan met 

die oog op die hervoarlegging daarvan vir goedkeuring. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet goedgekeurde provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde deur middel van regulasie in die Koerant 

uitvaardig. 

Kermisgewing van provinsiale beplannings· en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

145.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van die provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde deur publikasie van 

(a) 'n opsomming van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

in ten minste twee koerante met sirkulasie in die gebied waar die narme en -standaarde 

van toepassing is; en 

(b) die volledige teks van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

standaarde in die drie amptelike tale van die provinsie op die internet. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet afskrifte van die provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde beskikbaar stel aan munisipaliteite en 

staatsorgane wat geraak word. 

Deel3: Wysiging van provinsiale bep/annings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

Inisiering van wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

·standaarde 

146.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan uit eie beweging of op versoek 
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van enige persoon 'n wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 


-standaarde inisieer. 


Aanstelling van bestuurskomitee om provinsiale beplannings- en ontwikkeiingsnorme en 

-standaarde te wysig 

147. (1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet 'n bestuurskomitee aanstel om 

die wysiging aan die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde voor te Ie. 

(2) Die samesteliing van die bestuurskomitee moet 'n regverdige balans tussen provinsiale 

regering, munisipale regering en die privaat sektor weerspieel. 

(3) 'n Lid van die Appeltribunaal wat nie voltyds in diens is van 'n staatsorgaan of munisipaliteit 

nie, moet

(a) besoldig en terugbetaal word uit fondse wat vir daardie doel deur die verantwoordelike 

lid van die Uitvoerencle Raad bewillig is; 

(b) salop 'n daaglikse tarief besoldig word, soos bepaal deur die verantwoordelike lid van 

die Uitvoerende Raad in oorleg met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir 

die Provinsiale Tesourie deur middel van kennisgewing in die Provinsiale Koerant; en 

(c) sal terugbetaal word vir redelike reis- en verblyfuitgawes wat aangegaan is. 

(4) Die verantwoordelike licl van die Uitvoerende Raad moet 'n lid van die bestuurskomitee as die 

voorsitter daarvan aanwys. 

Kennisgewing van voorgestelde wysiging aan provinslaie beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde 

148. Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van 'n voorgestelde 

wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde deur 

(a) publikasie die voorgestelde wysiging in die Koerant en om persone 'n minimum van 30 

dae na die publikasie daarvan te gee om kommentaar daarop voor te Ie; 

(b) publikasie van 'n opsomming van die voorgestelde wysiging in ten minste twee 

koerante met sirkulasie in die gebied waar die norme en -standaarde van toepassing is en 

persone 'n minimum van 30 dae na die publikasie daarvan te gee om kommentaar daarop 

voor te Ie; 
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(C) publikasie van die voorgestelde wysiging op die internet en persone 'n minimum van 30 

dae na die publikasie daarvan te gee om kommentaar daarop voor te Ie; en 

(d) afskrifte van die voorgestelde wysiging beskikbaar te maak aan munisipaliteite en 

staatsorgane wat geraak is en hulle 'n minimum van 30 dae te gee nadat afskrifte gestuur 

is om kommentaar daarop voor te Ie. 

Hersiening van vQorgestelde wysiging aan provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde 

149.(1) Die bestuurskomitee moet die kwessies geopper tydens die konsultasiefase oorweeg en 

die nodige veranderings aan die voorgestelde wysiging aanbring. 

(2) Die bestuurskomitee moet 

(a) afskrifte van die hersiene voorgestelde wysiging aan die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde en 'n ontleding van kwessies geopper tydens die 

konsultasiefase, beskikbaar maak aan partye wat kommentaar voorgele het op die 

voorgestelde wysigings; en 

(b) partye vermeld in paragraaf (a) 'n minimum van 30 dae toelaat om finale kommentaar 

v~~r te Ie. 

(3) Die bestuurskomitee kan 

(a) sodanige verdere veranderings as wat dit nodig ag aan die voorgestelde wysiging tot 

die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde aanbring in reaksie op 

die finale kommentaar; en 

(b) die hersiene voorgestelde wyslglng bedoel in paragraaf (a) voorle, saam met 'n 

opsomming van die kwessies geopper tydens die konsultasiefase en die finale 

kommentaar aan die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad. 

Aanvaarding van wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkeiingsnorme en 

-standaarde 

150.(1) verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die Ilersiene voorgestelde 

wysiging aan die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde en 

meegaande dokumentasie oorweeg en 
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(a) die wysiging goedkeur; 

(b) die wysiging verwerp; of 

(c) die konsep provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

terugbesorg aan die bestuurskomitee met instruksies oor die wysiging of aanvulling 

daarvan met die oog op die hervoorlegging daarvan vir goedkeuring. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die gewysigde provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde deur middel van regulasie in die Koerant 

uitvaardig. 

Kennisgewing van gewysigde provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

-standaarde 

151.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van die gewysigde 

provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde deur publikasie van 

(a) 'n opsomming van die wysigings aan die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde in ten minste twee koerante met sirkulasie in die 

gebied waar die norm€~ en standaarde van toepassing is; en 

(b) 'n gekonsoHdeerde provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde in 

die drie amptelike tale van die provinsie op die internet. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet afskrifte van die gekonsolideerde 

provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde beskikbaar maak aan 

munisipaliteite en staatsorgane wat geraak word. 

Deel 4: Onttrekking van provinsiale bepfannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

InisU;;ring van onttrekking van provinsiale beplannings- en onlwikkelingsnorme en 


-standaarde 


152.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan enige provinsiale beplannings


en ontwikkelingsnorme en -standaarde onttrek. 


(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van die voorneme om 
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provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde te onttrek deur 

(a) die voorneme om die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

te onttrek in die Koerant te publiseer en deur persone 'n minimum van 30 dae na die 

publikasie daarvan te gee om kommentaar daarop voor te Ie; 

(b) publikasie van die voorneme om die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme 

en -standaarde te onttrek in koerante met sitkulasie in die gebied waar die norme en 

-standaarde van toepassing is en deur persone 'n minimum van 30 dae na die publikasie 

daarvan te gee om kommentaar daarop voor te Ie; 

(c) publikasie van die voorgestelde wysiging op die internet en deur persone 'n minimum 

van 30 dae na die publikasie daarvan te gee om Iwmmentaar daarop voor te Ie; en 

(d) afskrifte van die voorgestelde wysiging beskikbaar te maak aan munisipaliteite, 

provinsiale departemente en nasionale departemente wat geraak word en hulle 'n 

minimum van 30 dae na die stuur daarvan te gee om kommentaar daarop voor te Ie. 

Onttrekking van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

153.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet die kwessies geopper tydens 

die konsultasiefase oorweeg en die voorneme om die provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde te onttrek, hersien. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet ~ 

(a) die onttrekking van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

goedkeur en die ooreenstemmende regulasies herroep; of 

(b) die onttrekking van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

verwerp. 

(3) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde deur middel van regulasie in die Koerant onttrek. 

Kennisgewing van onttrokke pmvinsiale bepiannings- en ontwikkelingsnorme en 

-standaarde 

154.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet kennis gee van die onttrekking 

van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 
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(a) deur publikasie van 'n kennisgewing in dier voege in die koerante; en 

(b) deur publikasie van 'n kennisgewing in dier voege op die internet. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet munisipaliteite, provinsiale 

departemente en nasionale departemente wat geraak word van raad dien aangaande die 

herroeping van die regulasies. 

HOOFSTUK 12 


ALGEMENE BEPALINGS 


Dee/ 1: De/egering en agentskapooreenkomste 

Delegering deur verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad 


155.(1) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan die 


(a) bevoegdheid om die tydperk vir die aanvaarding van 'n skema of skemas verleng deur 

middel van kennisgewing in die Koerant bedoel in artikeI4(2); 

(b) plig om een van di€~ oorblywende lede van die Appeltribunaal wat 'n regslid is, aan te 

wys om namens van diEl voorsitter op te tree, indien die amp van adjunkvoorsitter vakant is 

of die adjunkvoorsitter nie in staat is om namens die voorsitter bedoel in artikel 109(3) op 

te tree nie; 

(e) plig om te verseker dat administratiewe ondersteuning aan die Appeltribunaal verskaf 

word om hom in staat te stel om sy funksies bedoel in artikel112(1 )(e) te verrig; 

(d) pUg om te vers!3ker dat die Ontwikkelingsappeltribunaal voorsien word van 

akkommodasie, kantoormeubels en die toerusting wat nodig is om sy funksies bedoel in 

artikel 112(1 )(d) te verrig; 

(e) bevoegdheid om 'n adjunkregistrateur aan te stel om op te tree in die plek van die 

registrateur indien die amp van registrateur vakant is of die registrateur nie in staat is om 

op te tree bedoel in artikel 112(4) nie; 

(f) plig om te verseker dat afskrifte van die provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme 

en -standaarde beskikbaar gestel word aan munisipaliteite en staatsorgane wat geraak 

word 5005 bedoel in artikel i 45(2); 

(g) plig om te verseker dat afskrifte van die gekonsolideerde provinsiale bep!annings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde beskikbaar gestel word aan munisipaliteite en 

staatsorgane wat geraak word na die wysiging daarvan bedoel in artikel151 (2); en 

(h) pUg om munisipaliteite en staatsorgane wat geraak word te adviseer oor die 
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kennisgewing wat regulasies herroep ten opsigte van provinsiale beplannings- en 

ontwikkelingsnorme en -standaarde wat onttrek is soos bedoel in artikel 154 (2), 

aan enige beam pte in die Departement delegeer. 

(2) 'n Oelegasie ingevolge hierdie artikel mag onderhewig wees aan enige voorwaardes wat die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad nodig ago 

(3) 'n Bevoegdheid of plig kan

(a) aan meer as een funksionaris gedelegeer word; en 

(b) aan 'n gemelde persoon of die houer van 'n spesifieke amp of posisie gedelegeer 

word; en 

(c) te eniger tyd skriftelik onttrek of gewysig word deur die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad. 

(4) in Oelegasie 

(a) verhinder nie die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad om daardie 

bevoegdheid uit te oefen of plig uit te voer nie; of 

(b) onthef nie die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad van aanspreeklikheid vir 

die uitoefen van die bevoegdheid of uitvoering van die plig nie. 

(5) 'n Handeling wat deur 'n gedelegeerde owerheid uitgevoer word, het dieselfde krag as wat 

dit sou he indien dit deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad gedoen is. 

(6) 'n Handeling wat deur 'n gedelegeerde owerheid uitgevoer is, wat gedoen is binne die bestek 

van die delegasie, bly van krag en word nie ongeldig gemaak 

(a) indien die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad na die tyd kies om daardie 

bevoegdheid uit te oefen of die funksie of plig uit te voer; of 

(b) deur 'n later wysiging of onttrekking van die de\egasie nie. 

(7) 'n Delegasie ingevolge hierdie artikel 

(a) moet skriftelik wees; 

(b) moet gepubliseer word deur 'n kennisgewing in die Koerant, welke kennisgewing die 

volgende besonderhede moet bevat 

(i) die aangeleentheid wat gedelegeer word; 
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(ii) die voorwaardes onderhewig waaraan die delegasle gemaak word; en 

(c) word van krag by publikasie daarvan in die Koerant, of indien 'n later datum in die 

kennisgewing vermeld word, vanaf daardie datum. 

(8) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan te eniger tyd die terme van 'n 

delegasie gemaak ingevolge hierdie artikel wysig of terugtrek. 

(9) Die verantwoordelike liel van die Uitvoerende Raad moet kennis gee in die Koerant van die 

wysiging of intrekking van 'n delegasle. 

(10) Die inhoud van die wysiging van 'n delegasie deur die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad moet kortliks vermeld word in die kennisgewing in die Koerant. 

Delegering deur munisipaliteit 

156.(1) 'n Munisipaliteit kan enige bevoegdheid aan hom verleen ingevolge hierdie Wet aan 

enige beam pte in sy diens of 'n ander munisipaliteit, insluitend 'n distriksmunisipaliteit, delegeer 

behalwe die bevoegdheid om 'n skema te aanvaar of te vervang bedoel in artikel 12. 

(2) 'n Delegasie ingevolge hierdie artikel kan onderhewig wees aan enige voorwaardes wat die 

munisipaliteit nodig ago 

(3) 'n Bevoegdheid of plig kan 

(a) aan meer as een funksionaris gedelegeer word; 

(b) aan 'n gemelde persoon of die houer van 'n spesifieke amp of posisie gedelegeer 

word; en 

(c) gedelegeer word onderhewig aan enige voorwaardes of beperkings wat die 

munisipaliteit nodig ag; en 

(d) te eniger tyd skriftelik deur die munisipaliteit onttrek of gewysig word. 

(4) 'n Delegasie

(a) verhinder nie 'n munisipaliteit am daardie bevoegdheid uit te oefen of plig uit te voer 

nie; of 

(b) onthef nie munisipaliteit van aanspreeklikheid vir die uitoefen van die bevoegdheid of 

uitvoering van die plig nie. 
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(5) 'n Handeling wat deur 'n gedelegeerde owerheid uitgevoer word, het dieselfde krag as wat 

dit sou he indien dit deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad gedoen is. 

(6) 'n Handeling wat deur 'n gedelegeerde owerheid uitgevoer is, wat gedoen is binne die bestek 

van die delegasie, bly van krag en word nie ongeldig gemaak 

(a) indien die munisipaliteit na die tyd kies om daardie bevoegdheid uit te oefen of die 

funksie of plig uit te voer; of 

(b) deur 'n later wysiging of onttrekking van die delegasie nie. 

(7) 'n Delegasie ingevolge hierdie artikel 

(a) moet skriftelik wees; 

(b) moet gepubliseer word deur 'n kennisgewing in die Koerant, welke kennisgewing die 

volgende besonderhede moet bevat 

(i) die aangeleentheid wat gedelegeer word; 

(ii) die voorwaardes onderhewig waaraan die delegasie gemaak word; en 

(c) word van krag by publikasie daarvan in die Koerant, of indien 'n later datum in die 

kennisgewing vermeld word, vanaf daardie datum. 

(8) Die munisipaliteit kan te eniger tyd die terme wysig van, of 'n delegasie gemaak ingevoige 

hierdie artikel terugtrek. 

(9) Die munisipaliteit moet kennis gee in die Koerant van die wysiging of intrekking van 'n 

delegasie. 

(10) Die inhoud van die wysiging van 'n delegasie moet kortliks vermeld word in die 

kennisgewing in die Koerant. 

Agentskapooreenkomste tussen munisipaUteite vir verrigting van funksies Ingevolge Wet 

157.(1) 'n Munisipaliteit kan, nadat dit die kriteria bedoel in artikel 78 van die Wet op Munisipale 

Stelsels toegepas het, 'n ooreenkoms met een of meer ander munisipaliteite sluit ingevolge 

waarvan laasgenoemde, as die agent van die munisipaliteit, enige van sy bevoegdhede daaraan 
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verleen deur hierdie Wet moet uitoefen of verrig. 

(2) 'n Agentskapsooreenkoms ingevolge hierdie art ike I moet, onder andere, die bevoegdhede 

wat uitgeoefen moet word deur die een munisipaliteit as die agent van die ander duidelik 

spesifiseer, asook die terme en voorwaardes waarop ooreengekom is om dit uit te oefen of te 

verrig. 

(3) Enige bevoegdheid wat aan 'n munisipaliteit deur hierdie Wet verleen word, wat uitgeoefen of 

verrig is deur 'n ander munisipaliteit, wat as sy agent optree ingevolge 'n 

agentskapsooreenkoms, moet hanteer word as uitgeoefen deur die eersgenoemde 

munisipaliteit 

Deel2: Aigemene aangeleenthede 

Betekening van dokumente 

158.(1) Waar enige kennisgewing, bevel of ander dokument uitgereik kragtens hierdie Wet aan 

enige persoon beteken word. moet, onderhewig aan subartikel (2). die kennisgewing, bevel of 

dokument beteken word, indien die geadresseerde 'n 

(a) natuurlike persoon is 

(i) deur aflewering van die kennisgewing, bevel of ander dokument per hand aan die 

betrokke persoon; 

(ii) wat skriftelik vir die doeleindes van ontvangs van sodanige kennisgewing, bevel 

of dokument 

(aa) enige besondere fisiese adres benoem het, deur dit per hand af te lewer 

by daardie fisiese adres aan 'n persoon wat blyk om daar te woon of in diens te 

wees en blyk om sestien jaar of ouer te wees; of 

(bb) enige besondere posadres benoem het, deur dit per geregistreerde pos of 

per-handtekening-by-aflewering-pos na daardie posadres te stuur; 

(iii) wat nie bereik kan word nie en nie sodanige benoeming gemaak het nie 

(aa) deur dit per hand af te fewer aan die geadresseerde se gewone of 

laasbekende woonplek, aan 'n persoon wat blyk om daar te woon en blyk om 

sestien jaar of ouer te wees; of 

(bb) deur dit te stuur per geregistreerde pos of handtekening-by-aflewering-pos 

aan die geadresseerde se gewone of laasbekende woon- of posadres; of 
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(iv) wat skriftelik 'n telefaksnommer of e-pos adres benoem het vir die doeleindes van 

ontvangs van 'n kennisgewing, bevel of dokument, deur suksesvolle elektroniese 

oordrag van die tersaaklike kennisgewing, bevel of dokument na daardie 

telefaksnommer of e-pos adres; of 

(b) maatskappy, beslote korporasie of enige ander regspersoon, of 'n vennootskap is

(i) deur die kennisgewing, bevel of dokument per hand at te lewer by die 

geregistreerde kantoor of plek van besigheid of die maatskappy, beslote korporasie, 

ander regspersoon ot vennootskap, aan 'n persoon wat klaarblyklik 'n 

verantwoordelike posisie in die maatskappy beslote korporasie, ander regspersoon 

of vennootskap beklee; 

(ii) deur dit per geregistreerde pas of handtekening-by-aflewering-pos te stuur aan 

die geregistreerde kantoor of plek van besigheid of die maatskappy, beslote 

korporasie, ander regspersoon of vennootskap; of 

(iii) wat skriftelik 'n telefaksnommer of e-pos adres benoem het vir die doeleindes van 

ontvangs van sodanige kennisgewing, bevel of dokument, deur suksesvolle 

elektroniese oordrag van die tersaaklike kennisgewing, bevel of dokument na 

daardie telefaksnommer of e-pos adres. 

(2) waar 'n kennisgewing, bevel of dokument bedien is 

(a) deur geregistreerde pos of handtekening-by-aflewering pos soos bedoel in subartikel 

(2), moet bediening geag word as uitgevoer binne 21 dae van die pos daarvan indien die 

pos nie afgehaal is nie ; of 

(b) op 'n persoon wat oenskynlik oar die ouderdom van sestien jaar is, moet dit beskou 

word as uitgevoer binne 21 dae van aflewering . 

(3) Subartikel(1) is nie van toepassing op die betekening van enige proses, getuiedagvaarding, 

memorandum, kennisgewing of ander dokument ingevolge Hoofstuk 9, of in enige ander geval 

waar hierdie Wet 'n ander metode van betekening voorskryf nie. 

Berekening van aantal dae 

159. Waar hierdie Wet 'n besondere aantal dae voorskryf vir die verrigting van 'n handeling, 

moet die aantal dae bereken word deur die eerste dag, asook elke openbare vakansiedag, uit te 
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sluit en deur die laaste dag in te sluit, tensy die laaste dag op 'n Saterdag, Sondag of open bare 

vakansiedag val, in welke geval die dae bereken moet word deur die eerste werksdag 

onmiddellik na daardie Saterdag of Sondag of openbare vakansiedag in te sluit 

Toegang tot inligting 

160. Die volgende rekords moet hanteer word as rekords wat outomaties beskikbaar is soos 

bedoel in artikel 15 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No.2 

van 2000)

(a) rekords ten opsigte van die aanvaarding, vervanging of wysiging van 'n skema, 

insluitend 

(i) 'n voorstel om 'n skema bedoel in artikel 9, te aanvaar, te vervang of te wysig; 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munisipaliteit in reaksie op 'n uitnodiging vir 

kommentaar op die aanvaarding, vervanging of wysiging van 'n skema bedoel in item 

5 of 14 van Bylae 1 ; 

(iii) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die 

aanvaarding of vervanging van 'n skema bedoel in artikel 11 (1 )(a); 

(iv) 'n sertifikaat deur 'n geregistreerde beplanner van voldoenjng aan die Wet bedoel 

in artikel 11 (1) (b) van 'n voorstel om 'n skema te aanvaar, te vervang of te wysig; 

(v) 'n munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorste! om 'n skema te aanvaar,te 

vervang of te wysig bedoel in artikel 12(1); 

(b) rekords ten opsigte van 'n voorstel am grand te onderverdeel of te konsolideer, 

inslultend 

(i) 'n voorstel am te onderverdeel of te konsolideer bedoel in artikeI22(1) en (2); 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munisipaliteit in reaksie op 'n uitnodiging vir 

kommentaar op 'n voorstel am grand te onderverdeel of te konso!ideer bedoel in 

item 5 of 14 van Bylae 1 ; 

(iii) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die 

voorgestelde onderverdeling of konsolidering van grand bedoel in artike! 24(1 }(a); 

(iv) 'n sertifikaat deur 'n professionele beplanner van voldoening van 'n voorstel om 'n 

skema te aanvaar of te vervang aan die Wet bedoe! in artikeI24(b}; 

(v) 'n munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorstel am grand te onderverdeel of te 

konsolideer bedoel in artikel 26 (1); en 

(vi) 'n kennisgewing wat 'n grondeienaar waarsku dat die munisipaliteit die verdeling 

 
 



629 1 2 February 2009 Extraordinary Provincial Gazette of KwaZulu-Natal 

KWlI.ZULU-NATAL PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2008 Act No.6 of 2008 

van die uitlegplan en die kansellasie van die deel van die uitlegplan waarvoor die 

regte nie ten volle ultgeoefen is nle, kan inisieer soos bedoel in artikel 37(3) (a); 

(c) rekords ten opsigte van 'n voorstel om grand te ontwikkel bedoel in Hoofstuk 4, 

insluitend 

(i) 'n voorstel om grond te ontwikkel bedoel in artikel 39(1) en (2); 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munisipaliteit in reaksie op 'n uitnodiglng vir 

kommentaar op 'n voorstel om.grand te ontwikkel bedoel In item 5 of 14 van Bylae 1; 

(iii) 'n gereglstreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbevellng oor die 

voorstel om grand te ontwikkel bedoel in artikel 41 (a); 

(iv) 'n sertifikaat deur 'n geregistreerde beplanner van voldoening aan die Wet bedoel 

in artikel 41 (b) van 'n voorstel om 'n skema te aanvaar of te vervang; 

(v) 'n munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorstel om grand te ontwlkkel bedoel in 

artikel 43(1); en 

(vi) 'n kennlsgewing wat 'n grandeienaar waarsku dat die munlsipaliteit die verdeling 

van die uitlegplan en die kansellasie van die deel van die uitlegplan waarvoor die 

regte nie ten volle ultgeoefen is nie, kan inisieer bedoel in artikel 49(1); 

(d) rekords ten opsigte van 'n voorstel om 'n uitlegplan ie verdeel of kanselieer, inslultend 

(I) 'n voorstel om 'n uitlegplan bedoel in artikel 51 (1) en (2) te verdeel of kanselleer; 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munisipaliteit in reaksie op 'n uitnodiging vir 

kommentaar op 'n voorstel om 'n uitlegplan bedoel In artlkel 52(2) te verdeel of te 

kanselleer; 

(iii) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling oor die 

voorstel om 'n uitlegplan bedoel in artikel 53(a) te verdeel of kanselleer; 

(iv) 'n sertifikaat deur 'n geregistreerde beplanner van voldoening aan die Wet bedoel 

in artikel 53(b) van 'n voorstel om 'n skema te aanvaar of te vervang; en 

(v) In munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorstel om 'n uitlegplan bedoel in artikel 

55(1) te verdeel of kanselleer; 

(e) rekords ten opsigte van 'n voorstel om 'n beperking met betrekking tot grand te wyslg, 

op te skort of te skrap, insluitend 

(1) 'n voorstel om 'n beperklng met betrekking tot grand bedoel in artikel 61 (1) en (2) 

te wysig, op te skort of te skrap; 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munislpaliteit in reaksie op 'n uitnodiging vir 

kommentaar op 'n voorstel om 'n beperking met betrekking tot grand bedoel In item 5 

of 14 van Bylae 1 te wysig, op te skort of te skrap; 
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(iii) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling aangaande 

die voorstel om 'n beperking met betrekking tot grond bedoel in artikel 63(a) te wysig, 

op te skort of te skrap; 

(iv) 'n deur 'n geregistreerde beplanner van voldoening aan die Wet bedoel in artikel 

63 (b) van 'n voorstel om 'n skema te aanvaar of te vervang; 

(v) 'n munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorstel om 'n beperking met betrekking 

tot grond bedoel in artikel 65(1) te wysig, op te skort of te skrap; 

(f) rekords ten opsigte van 'n voorstel om 'n munisipale pad of openbare plek permanent te 

sluit, insluitend 

(i) 'n voorstel om 'n munisipale pad of openbare plek bedoel in artikel 71 (1) 

permanent te sluit; 

(ii) kommentaar ontvang deur 'n munisipaliteit in reaksie op 'n uitnodiging vir 

kommentaar op 'n voorstel om 'n munisipale pad of openbare plek bedoel in artikel 

71 (2) (b) permanent te sluit; 

(iii) 'n geregistreerde beplanner se skriftelike evaluasie en aanbeveling aangaande 

die voorstel om 'n munisipale pad of open bare plek bedoel in art[kel 72 permanent te 

sluit; en 

(IV) 'n munisipaliteit se besluit aangaande 'n voorstel om 'n munisipale pad of 

open bare plek bedoel in artikel 74 permanent te sluit; 

(g) rekords ten opsigte van toepassing, insluitend 

(i) 'n oortredingskennisgewing bedoel in artikel 79(1); 

(ii) 'n verbodsbevel bedoel in artikel 81 (2)(a); 

(iii) 'n aansoek tot die Hoar Hof bedoel in artikel 81 (2)(b); 

(iv) 'n dringende verhinderingsbevel bedoel in artikel 84(2)(a); 

(v) 'n aansoek tot die Hoar Hof bedoel in artikel 84(2)(b); en 

(vi) 'n aansoek tot die Hoar Hof am 'n persoon te verplig om enige gebou, struktuur of 

werk wat onwettig opgerig of gebou is, te sloop, verwyder of wysig, of om die grond 

bedoel in artikel 94 te rehabiliteer; 

(h) rekords ten opsigte van appelle, insluitend 

(i) 'n memorandum van appe[ bedoel in artikel 113(1); 

(ii) 'n responderende memorandum bedoel in artikel 114{i); 

(iii) 'n kennisgewing wat 'n appel bedoel in artikel 116(1) onttrek; 

(iv) 'n kennisgewing wat teenstand teen 'n appel bedoel in artikel 116(2) onttrek; 

(v) die Appeltribunaal se besluit aangaande 'n appel bedoel in artikel 124(5); 
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(vi) die redes vir 'n besluit van die Appeltribunaal bedoel in artikel 122(1); 

(vii) 'n aansoek om die laat aanteken van 'n appel bedoel in artikel 125; 

(viii) teen stand teen 'n aansoek om die laat aanteken van 'n appel bedoel in artikel 

126; 

(ix) die voorsitter se besluit aangaande 'n aansoek om die laat aanteken van 'n appel 

bedoel in artikel 128; 

(i) rekords ten opsigte van provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 


-standaarde, insluitend 

(i) 'n goedgekeurde konsultasiedokument bedoel in artikel 141 (2) (a); 

(ii) kommentaar ontvang deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad in 

reaksie op 'n uitnodiging vir kommentaar op 'n konsultasiedokument bedoel in artikel 

142; 

(iii) goedgekeurde provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

bedoel in artikel 144(1) (a); 

(iv) 'n voorstel om provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

bedoel in artikel 148(1) te wysig; 

(v) kommentaar ontvang deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad in 

reaksie op 'n uitnodiging vir kommentaar op 'n voorstel om provinsiale beplannings

en ontwikkelingsnorme en -standaarde bedoel in artikel 148 te wysig; 

(vi) 'n goedgekeurde wysiging aan provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme 

en -standaarde bedoel in artikel 150(1) (a); 

(vii) 'n voorstel om provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde 

bedoel in artikel 152(1) te onttrek; 

(viii) kommentaar ontvang deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad in 

reaksie op 'n uitnodiging vir kommentaar op die onttrekking van provinsiale 

beplannings- en ontwikkelingsnorme en -standaarde bedoel in artikel 152(2); en 

Ox) 'n kennisgewing wat provinsiale beplannings- en ontwikkelingsnorme en 

standaarde bedoel in artikel 153(3) onttrek; 

U) rekords ten opsigte van delegasies, insluitend 

(i) delegasies wat gepubliseer is in die Koerant bedoel in artikel 155 in die geval van 

die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad of artikel 156 in die geval van 'n 

munisipaliteit; 

(ii) 'n verdere delegasie bedoel in artikel 155(3)(a) en (b) in die geval van die 

verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad of 156(3)(a) en (b) in die geval van 'n 
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munisipaliteit; en 

(iii) 'n besluit am 'n delegasie wat gepubliseer is in die Koerant bedoel in artikel 

155(8) te wysig of terug te trek in die geval van die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad of 156(8) in die geval van 'n munisipaliteit; en 

(k) agentskapsooreenkomste bedoel in artikel 157(1). 

Toepassing van Wet 

161. (1) Hierdie Wet geld bo die Wet op Ontwikkelingsfasilitering, buiten in soverre as wat die 

Wet op Ontwikkelingsfasilitering 'n aangeleentheid bedoel in artikel 146(2)(a), (b) of (c) van die 

Grondwet hanteer. 

(2) Hierdie Wet is van toepassing op die provinsie. 

Wysiging en herroeping van wette 

162. Die wette gemeld in die eerste twee kolomme van Bylae 2 tot hierdie Wet, word hiermee 

gewysig of herroep tot die omvang aangedui in die derde kolom van daardie Bylae. 

Oorgangsreelings en voorbehoude 

163.(1) Enige handeling wat na bewering gedoen is deur die Premier, 'n lid van die Uitvoerende 

Raad van die provinsie, of enige werknemer van die provinsiale administrasie ingevolge 'n wet 

wat deur hierdie Wet herroep is, voor die inwerkingtreding van hierdie Wet, en wat ingevolge die 

herroepe wet gedoen kon word, moet hanteer word as gedoen ooreenkomstig die herroepe wet. 

(2) Bylaes 3 tot 6 is van toepassing op die oorgang van die au wetgewende orde na die nuwe 

wetgewende orde. 

Kart en inwerkingtreding 

164. Hierdie Wet word genoem die KwaZulu-Natal Wet op Beplanning en Ontwikkeling, 2008, 

en tree in werking op 'n datum wat bepaal moet word deur die verantwoordelike lid van die 

Uitvoerende Raad deur middel van kennisgewing in die Koerant. 
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BYLAE 1 


AANSOEKPROSEDURE 


Deel 1: Aansoekprosedure vir aansoekere 


(artike/s 9(2),23(1),40(1) en 62(1)) 


Indien van aansoeke om wysiging van munisipaliteit se skema, onderverdeling of 

konsolidering van grond, ontwikkeling van grand gelee buite gebied van skema, en 

verstelling, opskorting of skrapping van beperkings met betrekking tot grond 

1. (1) 'n Aansoek moet ingedien word by 'n munisipaliteit in wie se gebied daardie grond gelee is 

vir 

(a) die wysiging van die munisipaliteit se skema; 

(b) die onderverdeling of konsolidering van grond bedoel in Hoofstuk 3; 

(c) die ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema; 

(d) die fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplan bedoel in Hoofstuk of 

(e) die verstelling, opskorting of skrapping van beperkings met betrekking tot grond. 

(2) Die aansoek moet vergesel word deur 

(a) die aansoekvorm; 

(b) skriftelike motivering deur die aansoeker ter ondersteuning daarvan; 

(c) bewys van geregistreerde eienaarskap en 'n afskrif van die diagram, tensy die aansoek 

verband hou met 'n algemene wysiging aan die munisipaliteit se skema; 

(d) die skriftelike toestemming van die geregistreerde eienaar van daardie grand, indien 

die aansoeker nie die eienaar daarvan is nie, tensy die aansoek verband hou met 'n 

algemene wysiging van 'n skema; 

(e) in die geval van 'n aansoek am die onderverdeling of konsolidering van grond, of die 

ontwikkeling van grond gelee buite gebied van skema afskrifte van die uitlegplan of 

algemene plan wat deur die munisipaliteit vereis mag word; en 

(1) enige ander planne, diagramme, dokumente, inligting of gelde wat die munisipaliteit 

mag vereis. 

Rekords van ontvangs van aansoek en versoek om verdel'e dOKumente 

2. (1) 'n Munisipaliteit moet 

(a) die ontvangs van 'n aansoek skriftelik noteer op die dag van ontvangs; en 
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(b) die aansoeker skriftelik in kennis stel van enige bykomende planne, dokumente, ander 

inligting of fooie wat hy mag vereis binne 28 dae na ontvangs van 'n aansoek, of sodanige 

verdere tydperk as waarop ooreengekom is. 

(2) Die aansoek word as volledig beskou indien die munisipaliteit nie die bykomende inligting 

binne 28 dae, of sodanige verdere tydperk waarop ooreengekom is, versoek het nie. 

Verskaffing van bykomende inligting 

3. (1) Die aansoeker moet die munisipaliteit voorsien van die bykomende inligting vereis vir die 

voltooiing van die aansoek bedoel in item 2(1 )(b) binne 90 dae, of sodanige verdere tydperk as 

waarop ooreengekom is. 

(2) Die aansoeker kan skriftelik weier am die bykomende inligting wat vereis word, te verskaf, 

in welke geval die munisipaliteit moet voortgaan met die aansoek. 

(3) 'n Munisipaliteit kan besluit om 'n aansoek te verwerp op grond daarvan dat die inligting nie 

verskaf is nadat die munispaliteit dit aangevra het nie en dat dit nodig was om 'n ingeligte besluit 

te neem soos bedoel in artikel 6(2)(iii) van die Wet op Bevordering van Administratiewe 

Geregtigheid, 2000 0/Vet NO.3 van 2000). 

Bevestiging van indien van volledige aansoek indien bykomende inligting vereis is 

4.(1) 'n Munisipaliteit moet die aansoeker skriftelik in kennis stel dat die aansoek voltooi is binne 

14 dae na ontvangs van die bykomende planne, dokumente of inligting deur hom vereis wat aan 

sy vereistes, bedoel in item 2(1 )(b), voldoen. 

(2) Die prosedure in item 2(1 )(b) moet herhaal word indien die bykomende planne, dokumente 

of inligting nie aan die vereistes van die munisipaliteit voldoen nie. 

(3) Die aansoek word beskou as voltooi indien die munisipaliteit nie die prosedure vir 

bykomende planne, dokumente of inligting in item 2(1 )(b) herhaal nie. 
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Gee van openbare kennisgewing 

5.(1) 'n Munisipaliteit moet open bare kennisgewing gee van die aansoek binne 14 dae nadat die 

aansoeker in kennis gestel is dat die aansoek voltooi is. 

(2) Die kennisgewing moet 

(a) die grond waarop die aansoek betrekking het, identifiseer en indien daardie grond 'n eri 

is

(i) die fisiese adres van die eri meld, of, indien die eri geen fisiese adres het nie, 'n 

liggingskaart van die eri voorsien; en 

(ii) die eiendomsbeskrywing van die eri gee; 

(b) meld die doel van die aansoek; 

(e) meld dat 'n afskrif van die aansoek en sy meegaande dokumente beskikbaar sal wees 

vir insae deur belanghebbende lede van die publiek tydens die tye en op die plek vermeld 

in die kennisgewing; 

(d) lede van die publiek uitnooi om skriftelike kommentaar in te dien by die kontakpersoon 

vermeld in die kennisgewing; 

(e) meld hoe die kommentaar ingedien kan word; 

(f) die datum meld waarteen die kommentaar ingedien moet word; en 

(g) meld dat 'n persoon se versuim om kommentaar in te dien of te stuur in reaksie op die 

kennisgewing, ten effekte sal he dat die persoon verhinder word om verder aan die proses 

deel te neem, en enige verdere stappe met betrekking tot die aansoek te doen. 

(3) Die datum vermeld in die kennisgewing vir die indien van kommentaar mag nie vroeer wees 

as 30 dae na die datum waarop die kennisgewing beteken is nie. 

Wyse van openbare kennisgewing 


6.(1) 'n Munisipaliteit moet

(a) 'n kennisgewing bedoel in item 5(1) van 'n grootte van ten minste 60 cm by 42 em aan 

die voorkant van die ert, of op enige ander opvallende en maklik toeganklike plek op die 

betrokke grond vertoon; en 

(b) 'n kennisgewing bedoel in item 5(1) beteken aan aile partye wat na die munisipaliteit se 

mening 'n belang by die aansoek mag he, insluitend 

(i) die eienaars van grond binne 100m van die erigrens, of die voorsitter van In 
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beheerliggaam wat die eienaars van grand binne 100m van die erfgrens 

verteenwoordig of die voorsitter van 'n huiseienaarsvereniging wat die eienaars van 

grand binne 1 DDm van die erfgrens verteenwoordig 

(ii)die munisipale bestuurder van die wyk waarin die erf gelee is; 

(iii) staatsorgane met jurisdiksie in die aangeleentheid; en 

(c) openbare kennis gee van die voorgestelde handeling in 'n plaaslike koerant wat dit 

bepaal het as die koerant van verslag, bedoel in artikel 21 (1 )(b) van die Wet op Munisipale 

Stelsels, op die dag van die week wat die deur die munisipaliteit vasgestel is vir 

publisering van kennisgewings ingevolge hierdie Wet en in 'n taal wat dit ingevolge artikel 

21 (2) van die Wet op Munisipale Stelsels as sy amptelike taal vasgestel het. 

(2) Enige persoon wat 'n belang in 'n spesifieke aangeleentheid het, kan, in ooreenkoms met die 

munisipaliteit, namens 'n munisipaliteit openbare kennis gee. 

(3) Waar 'n persoon namens 'n munisipaliteit open bare kennis gegee het, kan die munisipaliteit 

'n bewys van daardie persoon vereis dat openbare kennis gegee is soos vereis. 

(4) Indien die aansoek vir 'n algemene wysiging aan die munisipaliteit se skema is, of dit 

andersins onprakties is om 'n kennisgewing te beteken aan aile partye wat na die munisipaliteit 

se mening 'n belang by die aansoek mag he of om 'n kennisgewing op die betrokke grond te 

vertoon, kan die munisipaliteit 'n vergadering byeenroep ten einde die publiek oor die 

aangeleentheid in te lig. 

Petisies en oorhandiging aan groepe 

7.(1) Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar tot 'n gesamentlike petisie of 

groepverteenwoordiging is, kan gegee word aan _. 

(a) die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of vertoe 

ingedien is by 'n persoon wat daarap aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wie se naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarap 

aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars te wees 

nie. 
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(2) Kennis aan die persoon bedoel in hierdie item maak kennis uit aan elke persoon vermeld in 

die gesamentlike petisie of groepvertoe. 

Wysigings aan aansoek voor goedkeuring 

8.(1) Die aansoeker kan die aansoek te eniger tyd wysig nadat kennis daarvan gegee is, maar 

voor die goedkeuring daarvan 

(a) op die aansoeker se eie inisiatief; of 

(b) op die munisipaliteit se versoek. 

(2) 'n Munisipaliteit moet kennis van die wysiging gee aan aile persone wat kommentaar oor die 

aansoek gelewer het en aan daardie persone nie minder nie as 14 dae gee om bykomende 

kommentaar te lewer. 

(3) 'n Munisipaliteit moet weer openbare kennisgewing van die aansoek gee, indien die wysiging 

die aansoek wesenlik bei"nvloed. 

Aansoeker se reg om fe antwoord 

9.(1) Afskrifte van aile kommentaar ingedien by die munisipaliteit moet aan die aansoeker 

beteken word binne 7 dae na die sluitingsdatum vir open bare kommentaar, saam met 'n 

kennisgewing wat die aansoeker inlig oor sy of haar regte ingevolge hierdie item. 

(2) Die aansoeker kan, binne 'n tydperk van 21 dae vanaf die datum van betekening van die 

kommentaar daarop, 'n skriftelike antwoord daarop by die munisipaliteit indien en 'n afskrif 

daarvan aan die persoon wat kommentaar ingedien het, beteken. 

(3) Die aansoeker kan 'n skriftelike kwytskelding van die reg om te antwoord by die munisipaliteit 

indien. 

Bevoegdheid van munisipaliteit om terreininspeksie uit te vaer 


10.(1) 'n Munisipaliteit moet besluit of dit 'n terreininspeksie gaan hou binne 14 dae van 

(a) ontvangs van die antwoord of kwytskelding vermeld in item 9(2) en (3); of 

(b) verstryking van die tydperk vir indien van kommentaar. 
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(2) Die munisipaliteit moet die aansoeker van sy voorneme om 'n inspeksie uit te voer in kennis 

stel en ooreenkom op die datum en tyd van die inspeksie. 

(3) 'n Munisipaliteit moet die grond of gebou so effektief teen oortreders beveilig laat as wat dit 

gevind is indien die eienaar of okkupeerder nie teenwoordig is nie. 

(4) 'n Persoon wat grond of 'n gebou betree het vir die doeleindes van hierdie item en wat in die 

proses kennis opgedoen het van enige inligting of aangeleentheid ten opsigte van 'n ander 

persoon se privaat of sake-aangeleenthede, moet daardie inligting of aangeleentheid as 

vertroulik hanteer en mag dit aan geen ander persoon openbaar nie. 

(5) 'n Persoon is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan 'n 

boete of aan 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie een jaar oorskry nie, of beide, indien daardie 

persoon bedryfsgeheime of enige beskermde inligting aan enige ander persoon openbaar wat 

bekom is tydens betreding van die grond of gebou, tensy die openbaarmaking 

(a) gemaak is vir die doeleindes van beslissing van die appal; of 

(b) deur 'n bevoegde hof gelas is of kragtens enige wet vereis word. 

(6) 'n Persoon wat opsetlik 'n persoon verhinder om grond of 'n gebou te betree bedoel in hierdie 

item is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan'n boete of 'n 

tydperk van gevangenisstraf wat nie ses maande oorskry nie, of beide. 

Open bare verhoor 


i 1.(1) 'n Munisipaliteit moet besluit of 'n verhoor gehou moet word, binne 14 dae na


(a) ontvangs van die antwoord of kwytskelding vermeld in item 9(2) en (3); of 

(b) verstryking van die tydperk vir indien van kommentaar. 

(2) Die verhoordatum moet vasgesteI word binne 60 dae vanaf die inwerkingtreding van die 14 

dae-tydperk vermeld in hierdie item, tensy die aansoeker skriftelik tot 'n langer tydperk toestem 

en aile partye moet deur die munisipaliteit in kennis gestel word van die verhoor. 
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(3) Die kennisgewing van die verhoor moet ~ 

(a) die plek, datum en tyd daarvan spesifiseer; 

(b) die doel daarvan meld; en 

(c) partye inlig oor hul regte bedoel in hierdie item 

(i) om teenwoordig of verteenwoordig te wees; en 

(ii) hul saak te stel of getuienis aan te voer ter stawing daarvan. 

(4) Enige persoon die reg om die verhoor by te woon of om tydens die verhoor verteenwoordig 

te word, en om persoonlik, of deur hul verteenwoordiger 

(a) hul saak te stel; 

(b) getuies te roep om te getuig en om ander getuienis aan te bied ter stawing van hul 

saak; 

(c) enige persoon wat deur enige teen party as In getuie geroep is, te kruisondervra; 

(d) toegang he tot dokumente wat as bewys aangevoer is; en 

(e) 'n betoog te lewer oor die meriete van die aansoek. 

Tydperk vir munisipaliteit om besluit te neem 

12. 'n Munisipaliteit moet tot In besluit kom oor die aansoek binne 

(a) 60 dae na die sluitingsdatum vir vertoe, indien die munisipaliteit nie 'n verhoor gehou 

het nie; 

(b) 30 dae na die afsluiting van die verhoor; of 

(c) sodanige verdere tydperk as waartoe die aansoeker ooreenstem, welke tydperk nie 

meer mag wees nie as 

(i) 90 dae na die sluitingsdatum vir vertoe, indien die munisipaliteit nie 'n verhoor en 

meegaande inspeksie gehou het nie; of 

(ii) 90 dae na die afsluiting van die verhoor en meegaande inspeksie. 

Versuim van munispaiiteit om by periodes Ie hou 

13. (1) In Persoon wat 'n aansoek onderhewig aan hierdie deel van die 8ylae gedoen het en wat 

ontevrede is deur die munisipaliteit se versuim om by 'n tydperk waarvoor daar in hierdie deel 

van die Bylae voorsiening gemaak word, kan na die Appeltribunaal appelleer om 'n bevel te 

verkry wat die munisipaliteit verplig om op te tree binne die tydperk gespesifeer soos bedoel in 
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artikel 121 (5) (d) en 'n straf teen die munispaliteit in ooreenstemming met artikel 121 (5) (e). 

(2) 'n Appellant bedoel in subitem (1) moet 'n memorandum van appel soos bedoel in artikel 

113(1) indien . 

oee/2: Prosedure vir munisipaliteit 

Gee van openbare kennisgewing 


14.{1} 'n Munisipaliteit moet openbare kennis van die voorstel gee


(a) om 'n skema te wysig; 

(b) om grand te konsolideer of te wysig; 

(c) om grand te ontwikkel soos bedoel in Hoofstuk 4; 

(d) vir die fasering of kansellasie van goedgekeurde uitlegplan bedoel in Hoofstuk 5; of 

(e) vir die wysiging, opskorting of skrapping van beperkings met betrekking tot grond. 

(2) Die kennisgewing moet 

(a) die grand identifiseer waarap die aansoek betrekking het, en indien daardie grand 'n ert 

is 

(i) die fisiese adres van die ert meld, of, indien die erf geen fisiese adres het nie, 'n 

liggingskaart van die erf voorsien; en 

(ii) die eiendomsbeskrywing van die ert gee; 

(b) die doeI van die aansoek meld; 

(c) meld dat 'n afskrif van die aansoek en meegaande dokumente ter insae sal Ie vir 

inspeksie deur belanghebbende lede van die publiek tydens die tye en op die plek vermeld 

in die kennisgewing; 

(d) lede van die publiek uitnooi om skriftelike kommentaar in te dien by die kontakpersoon 

vermeld in die kennisgewing; 

(e) meld hoe die kommentaar ingedien kan word; 

(f) die datum meld waarteen die kommentaar ingedien moet word; en 

(g) meld dat 'n persoon se versuim om kommentaar in te dien of te stuur in reaksie op die 

kennisgewing, die persoon onbevoeg maak om verder aan die proses deel te neem. 

(3) Die datum vermeld in die kennisgewing vir die indien van kommentaar mag nie vroesr wees 
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as 28 dae na die datum waarap die kennisgewing beteken is nie, 

Wyse van openbare kennisgewing 


15.(1) 'n Munisipaliteit moet

(a) 'n kennisgewing bedoel in item 14(1) van 'n graotte van ten minste 60 cm by 42 em op 

die voorkant van die ert, of op enige ander opvallende en maklik toeganklike plek op die 

betrakke grand vertoon; en 

(b) 'n kennisgewing bedoel in item 14(1) beteken aan aile partye wat na die munisipaliteit 

S8 mening 'n belang by die voorstel mag he, insluitend 

(i) die eienaars van grand binne 100m van die erfgrens, of die voorsitter van 'n 

beheerliggaam wat die eienaars van grand binne 100m van die erfgrens 

verteenwoordig of die voorsitter van 'n huiseienaarsvereniging wat die eienaars van 

grand binne 100m van die ertgrens verteenwoordig 

(ii) die munisipale raadslid van die wyk waarin die ert gelee is; 

(iii) staatsorgane met jurisdiksie in die aangeleentheid; en 

(c) openbare kennis gee van die voorgestelde handeling in 'n koerant met sirkulasie in 

die betrakke gebled. 

(2) Indien die aansoek vir 'n algemene wysiging aan die munisipaliteit se skema is, of dit 

andersins onprakties is om 'n kennisgewing te beteken aan aile partye wat na die munisipaliteit 

se mening 'n belang in die voorstel mag he of om 'n kennisgewing op die betrakke grand te 

vertoon, kan die munisipaliteit 'n vergadering byeenroep ten einde die publiek oor die voorstel in 

te lig. 

(3) 'n Kennisgewing bedoel in subitem (1) moet 

(a) die grand waarop die aansoek betrekking het, identifiseer en indien daardie grand 'n ert 

is 

(i) die fisiese adres van die ert meld, of, indien die erf geen fisiese adres het nie, 'n 

liggingskaart van die ert voorsien; en 

(ii) die eiendomsbeskrywing van die erf gee; 

(b) meld die doel van die aansoek; 

(c) meld dat 'n afskrif van die aansoek en meegaande dokumente beskikbaar sal wees vir 

insae deur belanghebbende lede van die publiek tydens die tye en op die plek vermeld in 
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die kennisgewing; 

(d) lede van die publiek uitnooi om skriftelike kommentaar in te dien by die kontakpersoon 

wie se naam en amptelike titel, werks-, pos- en straatadres en, indien beskikbaar, 'n 

elektroniese posadres, werkstelefoonnommer en faksnommer gestipuleer moet word; 

(e) meld hoe die kommentaar ingedien kan word; 

(f) die datum meld waarteen die kommentaar ingedien moet wees, wat nie vroeer mag 

wees nie as 30 dae na die datum waarop die kennisgewing beteken is en nie minder nie 

as 30 dae nadat die kennisgewing vertoon is; en 

(g) meld dat 'n persoon se versuim om kommentaar in te dien of te stuur in reaksie op die 

kennisgewing, ten effekte sal he dat die persoon verhinder word om verder aan die proses 

deel te neem, en enige verdere stappe met betrekking tot die aansoek te doen. 

Petisies en oorhandiging aan groepe 

16.(1) Kennis aan enigeen wat 'n ondertekenaar is van 'n gesamentlike petisie of groepvertoe, 

kan gegee word aan

(a) die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars indien die petisie of vertoe 

ingedien word deur 'n persoon wat daarop aanspraak maak om die gemagtigde 

verteenwoordiger te wees; of 

(b) die persoon wie se naam eerste op die dokument verskyn, indien geen persoon daarop 

aanspraak maak om die gemagtigde verteenwoordiger van die ondertekenaars te wees 

nie. 

(2) Kennisgewing aan die persoon bedoel in hierdie item maak 'n kennisgewing uit aan elke 

persoon vermeld in die gesamentlike petisie of groepvertoe. 

Wysigings aan voorstel voor goedkeuring 

17.(1) Die munisipaliteit kan sy voorstel te eniger tyd wysig nadat kennis daarvan gegee is, maar 

voor die goedkeuring daarvan. 

(2) 'n Munisipaliteit moet kennis gee aan aile persone wat kommentaar op die voorstel gelewer 

het en aan daardie persone nie minder nie as 14 dae gee om bykomende kommentaar te lewer. 

(3) 'n Munisipaliteit moet weer open bare kennisgewing gee van die voorstel indien die wysiging 

bedoel in hierdie item belangrik is. 
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Munisipaliteit se reg am te antwoord 

18. 'n Munisipaliteit mag, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die sluitingsdatum vir openbare 

kommentaar, 'n skriftelike antwoord daarop indien by die persoon wat kommentaar ingedien het. 

Bevoegdheid van munisipaliteit am terreininspeksie uit te voer 

19.(1) 'n Munisipaliteit mag, tydens gewone besigheidsure of te enige ander redelike tyd, grond 

of 'n gebou betree met betrekking tot 'n voorstel wat voor die munisipaliteit dien met die oog op 

beslissing van die voorstel. 

(2) 'n Munisipaliteit moet die grond of gebou so doeltreffend teen oortreders beveilig laat as wat 

die munisipaliteit dit gevind het, indien die eienaar of okkupeerder nie teenwoordig is nie. 

(3) 'n Persoon wat grond of 'n gebou betree het vir die doeleindes van hierdie item en wat in die 

proses kennis opgedoen het oor enige inligting of aangeleentheid ten opsigte van 'n ander 

persoon se privaat of sake-aangeleenthede, moet daardie inligting of aangeleentheid as 

vertrouiik hanteer en mag dit aan geen ander persoon openbaar nie. 

(4) 'n Persoon is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloot aan 'n 

boete of aan 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie een jaar oorskry nie, of beide, indien daardie 

persoon handelsgeheime of enige beskermde inligting wat bekom is tydens betreding van die 

grond of gebou aan enige ander persoon openbaar, tensy die openbaarmaking 

(a) gedoen is vir die doeleindes van beslissing van die appel; of 

(b) deur 'n bevoegde hof gelas is of kragtens enige wet vereis word. 

(5) 'n Persoon wat opsetlik 'n persoon verhinder om grond of 'n gebou bedoel in hierdie item te 

betree, is skuldig aan 'n misdryf en stel hom- of haarself by skuldigbevinding bloat aan 'n boete of 

aan 'n tydperk van gevangenisstraf wat nie ses maande oorskry nie, of beide. 

Openbare verhoor en meegaande inspeksie 

20.(1) 'n Munisipaliteit moet besluit of 'n verhoor gehou moet word, binne 21 d'ae na verstryking 

van die tydperk vir indien van kommentaar. 
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(2) Die verhoordatum moet vasgestel word binne 60 dae vanaf die inwerkingtreding van die 21 

dae-tydperk vermeld in hierdie item. 

(3) Aile partye het die reg om die verhoor by te woon of om daar verteenwoordig te word, en om 

persoonlik, of deur hul verteenwoordiger 

(a) hul saak te stel; 

(b) getuies te roep om tegetuig en om ander getuienis aan te bied ter ondersteuning van 

hul saak; 

(c) enige persoon wat deur 'n teen party as getuie geroep is, te kruisondervra; en 

(d) toegang he tot dokumente wat as bewys aangevoer is. 

(4) 'n Munisipaliteit moet aile partye in kennis stel indien dit besluit om 'n verhoor te hou. 

(5) Die kennisgewing van die verhoor moet

(a) die plek, datum en tyd of die verhoor spesifiseer; 

(b) die doel van die verhoor meld; en 

(c) partye inlig oor hul regte bedoel in hierdie artikel. 

Tydperk vir munisipaliteit om besluit te neem 


21 'n Munisipaliteit moet tot 'n besluit kom aangaande die voorstel binne 120 dae na die 

(a) sluitingsdatum vir vertoe, indien die munisipaliteit nie 'n verhoor en meegaande 

inspeksie gehou het nie; of 

(b) afsluiting van die verhoor en meegaande inspeksie, indien die munisipaliteit 'n verhoor 

gehou het. 
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BYLAE 2 


GEWYSIGDE OF HERROEPE WETIE 


(Artikel 170) 

No. en jaar van Kort litel Omvang van herroeping of 

1 

---:-:---r-=-c--:---:--:-:------~-=- --:----:--:-----+1=-:-- .............-~----------i 


wet 1_---:-:---::::--_-----:-:_c:--_-+-:--~c___:--w-Y-si-ging 
No. 14 van 1936 Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Artikel18 

Pietermaritzburg, 1936 

No. 27 van 1949 Die Dorpsbeplanningsordonnansie, 1949 

No. 22 van 1951 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, 

• Die geheel 

.1951 

NO.5 van 1953 I Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, 

·1953 

No.6 van 1954 IDie Wysigingsordonnansie op DoqJsbeplannillg, 

.1954 

Die geheel 

IDie geheel 

Die geheel 

No. 8~van 1955 Die WysigingsordonnansTeop Dorpsbeplanning, • Die geheel II 

1955 I 

No.--i 9 van 19591 Die Wysigingsordonnansie op Dorp-sc-b-ep-"I-an-n-:-in-g-,---il-=o-'-ie-g-e-:"h-e-e-:-I---

1959 I 
1\10. 9 van 1961 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, IDie geheel 


.1961 


!\lo. 27 van 1961 
 Die Verdere Wysigingsordonnansie op .Die geheel 
i

Dorpsbeplanning, 1961 
I ---

27 van 1962 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, 'Die geheel 


1962 


\10. 33 van 1963 1Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, IDie geheel 

I 
1963 

\10. 11 van 1964 1Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplannrng, i Die geheel 

: 11964 ! 

h.[\lo. 37 van i 964 .Dc-ie-cV-'-e-r-cd-er-e-cW-:-C-ys-i-gi-n-g-so-r-dc-on-n-a-n-sc-ie-o-p-- IDie geheel--" 

I Oorpsbeplanning, 1964 I 

[-No. 13 van 1967 Die Wysigingsordonnansie o-p-O-o-r-p-s-be-p-Ia-n-n-in'~g-,--+-D-i-e-g-e-h-ee-I---------i 

I 1967 
! 
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No. en jaar van Kort titel I Omvang van herroeping of 

wet 
! 

wysiging 

No. 84 van 1967 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 • Artikels 3 en 4 

I No. 53 van 1969 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

1969 

INO. 9 van 1970 i Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

1970 
1 

No. 30 van 1970 Die Verdere Wysigingsordonnansie op Die geheel 

Dorpsbeplanning, 1970 
i 

i No. 42 van 1971 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

1971 
..

INo. 56 van 1971 Die Verdere Wysigingsordonnansie op Die geheel 

Dorpsbeplanning, 1971 

I No. 23 van 1972 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

1972 

INo. 25 van 1973 
-,--"

Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

11973 
-........ ..~ 

No. 29 van 1974 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning. Die geheel 

1974 

NO.8 van 1975 
..

Ole Wyslgtngsordonnansle op Dorpsbeplannlng, Ole geheel 

1975 

No. 13 van 1976 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, Die geheel 

1976 

No. i 8 van 1976 Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Hoofstuk XVI 

8evoegdhede van Durban, 1976 
~~~--~~~ -~--~-------------+~--~~---------------~
No. 29 van 1976 Die Tweede Wysigingsordonnansie op iDie geheel 

•Dorpsbeplanning, 1976 

No. 28 van 1978 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, 

1978 

No. 41 van 1978 Die Tweede Wysigingsordonnansie 

Dorpsbeplanning, 1978 

van 1979 • Die Wysigingsordonnansie op 

1979 
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I No. en jaar van I Kart Utel Omvang van herroeping of I 
wet 

I 	 , 

wysigingI 
--....... 


No. 29 van 1980 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, IDie geheel 
1980 

i
No. 22 van 1983 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, i Die geheel 

! 

1983 


No. 28 van 1983 
 Die Tweede Wysigingsordonnansie op I
• 

Die geheel 

Dorpsbeplanning, 1983 

Die geheel 

1985 

No. 22 van 19851 Die Ordonnansie op Statutere Uggame 

No. 21 van 1985 Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, 

Artikel2 
I 	 I 

I (Ampstydperk), 1985 

No. 27 van 1985	 Die Tweede Wysi gingsordonnansie op IDiegeheel 

Dorpsbeplanning, 1985 
! J-	 1 

No.8 van 1986 i Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, I Die geheel 
~ 

1986 J
~.........- I 

No. 23 van 1986 • Die Wysigingsordonnansie op Dorpsbeplanning, IDie geheel 

1986 

[NO. 53 van 19C:-8=-8::-+:P=-r-o-'-kl:-a-m-a-s-'-ie-,:-1-:-98-8---	 Artikels 2 en 3 I 

I No. 58 van 1988\ Proklamasie, 1988 IDie geheel I 

rr:--Jo-.-s-v-a-n-1-g-9-0----'-'=--P-ro-k-Ia-m-a-s-ie-,-19-9,-0------------+·Die geheel I 

[NO~ 26 va~m19921 proklamasie'm 1::2 __ IDie gehee'-------i

'NO.5 van 1998 KwaZulu-Natal Beplannings- en Ontwikkelingswet, 1 Die geheel 

r 

1998 

\10. 4 van i 999 KwaZulu-Natal Wysigingswet op Beplanning en Die geheel 

Ontwikkeling, 1999 
I 
r\l~0~.n2~v~an:~20NOV8m8~lnD=ie~wM.e~t~0~:'~~~~==~~~~==~~=-~n~~~~-----'-------~ 

NO.3 van 2008 Die Wet op die 

. Ontwlkkeitngswette, 2008 
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BYLAE3 


OORGANGSMAATREELS VIR DIE ORDONNANSIE OP DIE UITGEBREIDE BEVOEGDHEDE 

VAN PIETERMARITZBURG, 1936 

(Artikel171 (2)) 


Deel 1: Finale bes/uite ingevo/ge die Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van 


Pietermaritzburg, 1936 


Onderverdeling of uitlegplan van grond goedgekeur ingevolge artikel 18{1)(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936 

1. 'n Onderverdeling of uitlegplan van grand goedgekeur ingevolge artikel 18(1) (a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936 (Ordonnansie No. 14 

van 1936), moet hanteer word as 'n goedgekeurde onderverdeling van grond ingevolge artikel 

33{1) (a) van hierdie Wet. 

Deel 2: Besluite nie gefinaliseer ingevolge die Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede 

van Pietermaritzburg, 1936, voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

Aansoeke om onderverdeling of uitlegplan van grond ingevolge artikel 18(1)(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936, nie 

gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

2.(1) 'n Aansoek om die onderverdeling of uitlegplan van grond ingevolge artikel 18(1 )(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide 8evoegdhede van Pietermaritzburg, 1936 (Ordonnansie No, i 4 

van 1936) 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is v~~r die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting wat vereis word vir die voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy 

of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te korn, 

moet hanteer word as geweier. 

(2) 'n Aansoek om die onderverdeiing of uitlegplan van grond ingevolge artikeI18(1)(a) van die 
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Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting wat vereis word vir die voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy 

of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


(3) In Aansoek om die onderverdeling of uitlegplan van grond ingevolge artikel 18(1 )(a) van die 

Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg, 1936 

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Appel ingevolge artiksi 18(1)(d) van die Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede 

van Pietermaritzburg, 1936, nie gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nis 

3. In Appel ingevolge artikel 18(1 )(d) van die Ordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van 

Pietermaritzburg, 1936 (Ordonnansie No. 14 van 1936), wat nie gefinaliseer is voor die 

inwerkingtreding van hierdie Wet nie, moet gefinaliseer word asof hierdie Wet nie in werking 

getree het nie. 
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BYLAE 4 


OORGANGSMAATREELS Vir die ORDONNANSIE 


(Artike/ 171 (2)) 

Deel 1: Finale besluite ingevolge die Ordonnansie 

Ontwikkeling goedgekeur ingevolge artikel 11 (4) van die Ordonnansie 

1. 'n Ontwikkeling goedgekeur ingevolge artikel 11 (4) van die Ordonnansie moet hanteer word 

as 'n ontwikkeling goedgekeur ingevolge artikel 43{1 )(a) van hierdie Wet. 

Besluit deur verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad dat 'n dorp of ontwikkeling 

nodig is vir ontwikkelingsdoeleindes en wenslik is vir openbare belang 

2. 'n Beslult deur die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad dat 'n dorp of 'n 

ontwikkeling nodig is vir ontwikkelingsdoeleindes en wenslik is vir open bare belang bedoel in 

artikel 11 bis(3){a) van die Ordonnansie, moet 'n tersaaklike oorweging wees kragtens hierdie 

Wet vir die doeleindes van oorweging van die 

(a) aanvaarding of vervanging van 'n skema; 

(b) wysiging van 'n skema; 

{c} onderverdeling of konsolidering van grand; of 

(d) ontwikkeling van grand wat bulte die skema gelee is. 

Dorp goedgekeur ingevolge artikel 23 van die Ordonnansie 

3.(1) 'n Dorp goedgekeur ingevolge artikel 23 van die Ordonnansie moet hanteer word as 'n 

goedgekeurde onderverdeling van grand ingevolge artikel 26 (1 Ha) van hierdie Wet. 

(2) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad moet enige geld wat betaal is as 'n 

donasie vermeld in artikel 27 van die Ordonnansie insluitend rente, oordra aan die munisipaliteit 

in wie se gebied die dorp gelee is. 

(3) 'n Munisipaliteit moet die geld vermeld in hierdie item gebruik vir die ontwikkeling van die 

inwoners van die dorp waarvoor die donasie betaal is. 

(4) Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Raad kan 'n persoon skriftelik kwytskeld van 'n 

verpligting om 'n donasie bedoel in artikel 27 van die Ordonnansie te betaal. 
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Bepalings van dorpsbeplanningskema aanvaar, ingetrek, verander of gewysig ingevolge 

artikei 47bis (4)(a) en 47bis A(4) van die Ordonnansie 

4. Die bepalings van 'n dorpsbeplanningskema aanvaar, ingetrek, verander of gewysig 

ingevolge artikel 47bis(4)(a) of artikel 47bis A(4) van die Ordonnansie moet hanteer word as 'n 

skema wat aanvaar is ingevolge artikel 13(1 )(a) van hierdie Wet. 

Goedkeuring ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie om grond te ontwikkei of gebruik 

in 'n gebied waarin 'n besluit om 'n skema op te stel in werking getree het 

5. 'n Ontwikkeling goedgekeur ingevolge artikel 67(1 )(a), (b) of (c) van die Ordonnansie moet 

hanteer word as 'n ontwikkeling wat goedgekeur is ingevolge artikel 43(1 )(a) van hierdie Wet. 

Goedkeuring ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie om grond te onderverdeel in 'n 

gebied waarin 'n besluit om 'n skema op te stei in werking getree het 

6. 'n Onderverdeling van grand goedgekeur ingevolge artikel 67(1 )(d) van die Ordonnansie moet 

lanteer word as 'n onderverdeling van grond wat goedgekeur is ingevolge artikel 26(1 )(a) van 

lierdie Wet. 

Goedkeuring van spesiale toestemming ingevolge artikei 67bis van die Ordonnansie 

7. 'n Goedkeuring vir spesiale toestemming ingevolge artikel 67bis van die Ordonnansie moet 

'1anteer word as toestemming deur 'n munisipaliteit om grand te ontwikkel ingevolge die 

bepalings van 'n skema. 

Grond gereserveer vir openbare gebruik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet 

s. Grand gereserveer vir openbare doeleindes vermeld in artikel 67sept van die Ordonnansie 

moet hanteer word as grand vermeld in artikel 95(4) van hierdie Wet. 

Deel2: Bes/uite nie getinaliseer ingevolge die Ordonnansie voor die inwerkingtreding van 

hierdie Wet nie 
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Aansoeke om die ontwikkeling van grand ingevolge artikel 11 (2) van die Ordonnansie nie 

gefinaliseer vaal" die inwerkingtreding van hierdie Wet nle 

9.(1) 'n Aansoek om die ontwikkeling van grand ingevolge artikel i 1(2) van die Ordonnansie

(a) wat ingedien is voor i Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is v~~r die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting wat vereis word vir die voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy 

of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet hanteer word as geweier. 


(2) 'n Aansoek om die ontwikkeling van grand ingevolge artikel i 1(2) van die Ordonnansie 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat 

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


(3) 'n Aansoek om die ontwikkeling van grand ingevolge artikel 11 (2) van die Ordonnansie 

(a) wat ingedien is na i Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan a50f hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Aansoeke om dOl"pstigting ingevolge artikel 12 van die Ordonnansie nie gefinaliseer vaal" 


die inwerkingtreding van hierd!e Wet nie 


10.(1) 'n Aansoek om dorpstigting ingevolge artikel 12 van die Ordonnansie


(a) wat ingedien is voor i Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting wat vereis word vir die voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy 

of sy skriftelik daartoe versoek is; of 
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(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet hanteer word as geweier. 


(2) 'n Aansoek om dorpstigting ingevolge artikel 12 van die Ordonnansie 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat 

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet voortgaan asot hierdie Wet nie in werking getree het nie. 

(3) 'n Aansoek om dorpstigting ingevolge artikel 12 van die Ordonnansie 

(a) wat inged/en is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Besluit om dorpsbeplanningskema op te stel ingevolge artikel 44(1) van die Ordonnansie, 

wat addiSionele gebied voeg by besluit om 'n dorpsbeplanningskema op te stel 

ingevolge artikel 44(2A)(a) van die Ordonnansie, of om gebied van 

dorpsbeplanningskema uit te brei ingevoige artikel 44(2A)(b) van die Ordonnansie, nie 

goedgekeur deur die verantwoordelike van die Uitvoerende Raaa voor 

inwerkingtreding van hieraie Wet nie 

11. 'n 8esluit om 'n dorpsbeplanningskema op te 5tel ingevolge artikel 44(1) van die 


Ordonnansie 


(a) wat 'n addisionele gebied voeg by 'n besluit om 'n dorpsbeplanningskema op te stel 

ingevolge artikel 44(2A)(a) van die Ordonnansie; of 

(b) om gebied van dorpsbeplanningskema uit te brei ingevolge artikel 44(2A)(b) van die 

Ordonnansie, 

moet hanteer word as dat dit verstryk het by inwerkingtreding van hierdie Wet, tensy die 

betrokke munisipaliteit besluit het om bepalings vir die betrokke gebied te aanvaar soos bedoel 

in artikel 47bis(1 )(a) of 47bisA2(a) van die Ordonnansie. 



654 Extraordinary Provincial Gazette of KwaZulu-Natal 12 February 2009 

KWAZULU-NATAL PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2008 Act No.6 of 2008 

Besluit am bepalings vir 'n dorpsbeplanningskema te aanvaar of am die bepalings van 'n 

dorpsbeplanningskema ingevolge artikel 47bis(1}(a) of 47bisA(2) van die Ordonnansie in 

te trek, te verander of te wysig 

12. 'n Beslult om bepalings vir 'n dorpsbeplanningskema te aanvaar of om bepalings van 'n 

dorpsbeplanningskema in te trek, te veranderof te wysig ingevolge artikel 47bis(1 )(a) of 

47bisA(2) van die Ordonnansie wat geneem is voordat hierdie Wet in werking getree het 

(a) wat nie van krag geword het nie; en 

(b) wat nie laat vaar is nie, 

moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 

Aansoek am sekere werke, gebruike of ontwikkeUng van grand te verrig in 'n gebied ten 

opsigte waarvan 'n besluit am 'n skema op te stel in werking getree het ingevolge artikel 

67(1) van die Ordonnansie 

13.(1) 'n Aansoek ingevolge artikel 67(1 )(a), (b) of (c) van die Ordonnansie om 'n gebou of 

struktuur te verander of uit te brei, om grand te ontwikkel of te gebruik vir enige ander doe I as 

die doel waarvoor dit gebruik of ontwikkel is teen die datum wanneer die besluit om 'n skema op 

te stel van krag geword het, of om 'n gebou of struktuur opgerig na die datum wanneer die 

besluit om 'n skema op te stel van krag geword het vir 'n ander doel as die doel waarvoor dit 

opgerig is

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie 

(i) as gevolg van die aansoeker se versuim om inligting wat vereis word vir die 

voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy of sy skriftelik versoek is om dit te 

doen; of 

(ii) as gevolg van die aansoeker se versuim om te voldoen aan die voorwaardes van 

goedkeuring, 

moet hanteer word as geweier. 

(2) 'n Aansoek ingevolge artikel 67(1)(a), (b) of (c) van die Ordonnansie om 'n gebou of struktuur 

te verander of uit te brei, om grand te ontwikkel of te gebruik vir enige ander doel as die doe I 

waarvoor dit gebruik of ontwikkel is teen die datum wanneer die besluit om 'n skema op te stel 
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van krag geword het, of am 'n gebou of struktuur opgerig na die datum wanneer die besluit am 'n 

skema op te stel van krag geword het vir 'n ander doel as die doel waarvoor dit opgerig is 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat

(i) die aansoeker versuim het am inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te It§ nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 

(3) 'n Aansoek ingevolge artikel 67(1 )(a), (b) of (c) van die Ordonnansie om 'n gebou of struktuur 

te verander of uit te brei, om grand te ontwikkel of te gebruik vir enige ander doel as die doel 

waarvoor dit gebruik of ontwikkel is teen die datum wanneer die besluit om 'n skema op te stel 

van krag geword het, of om 'n gebou of struktuur opgerig na die datum wanneer die besluit om 'n 

skema op te stel van krag geword het vir 'n ander doel as die doel waarvoor dit opgerig is

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Aansoek om spesiale toestemming ingevoige artikeI67bis(1){a) van die Ordonnansie 

14.(1) 'n Aansoek ingevolge artikel 67bis(1)(a) van die Ordonnansie om 'n gebou op te rig of te 

gebruik of om grand te ontwikkel of te gebruik wat spesiale toestemming vereis ingevolge 'n 

dorpsbeplanningskema 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek voor te Ie nadat hy of sy 

skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet hanteer word as geweier. 


(2) 'n Aansoek ingevolge artikel 67bis(1) (a) van die Ordonnansie om 'n gebou op te rig of te 

gebruik of om grand te ontwikkel of te gebruik wat spesiale toestemming vereis ingevolge 'n 
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dorpsbeplanningskema 

(a) wat ingedien is voer 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat 

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet voortgaan asof hierdie Wet nle in werking getree het nie. 

(3) 'n Aansoek ingevolge artikel 67bis(1 )(a) van die Ordonnansie om 'n gebou op te rig of te 

gebruik of om grond te ontwikkel of te gebruik wat spesiale toestemming vereis ingevolge 'n 

dorpsbeplanningskema 

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Appel ingevolge die Ordonnansie nie gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie 

Wet nie 

15. 'n Appel ingevolge die Ordonnansie wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van 

hierdie Wet nie moet gefinaliseer word a501 hierdie Wet nie in werking getree het nie. 
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BYLAE 5 


OORGANGSMAATREELS VIR WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN SKRAPPING 


VAN SEKERE BEPERKINGS MET BETREKKING TOT GROND DEUR REGSWERKING 


(Artike/171 (2)) 

Deel 1: Finale bes/uite ingevo/ge die Wet op Opheffing van 8eperkings 

Verandering, opskorting of verwydering van 'n beperking goedgekeur ingevolge artikel 

4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings 

1. 'n Aansoek om die verstelling, opskorting of opheffing van 'n beperking ten opsigte van grand 

goedgekeur ingevolge artikel 4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings moet hanteer word 

as die versteUing, opskorting of skrapping van 'n beperking met betrekking tot grond, goedgekeur 

ingevolge artikel 72(1 )(a) van hierdie Wet. 

Deel 2: Bes/uite nie gefinaliseer ingevolge die Wet op Opheffing van Beperkings voor die 

inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

Aansoek om verstelling, opskorting of opheffing van 'n beperking ten opsigte van grand 

ingevolge artikel 4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings 

2.(1) 'n Aansoek ingevolge 4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings am 'n beperking ten 

opsigte van grond te wysig, op te skort of op te hef

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) 	wat nie gefinallseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(0 om inligting vereis vir die voltooling van die aansoek voor te Ie nadat hy of sy 

skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet hanteer word as geweier. 

(2) 'n Aansoek ingevolge artikel 4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings om 'n beperking 

ten opsigte van grand te wysig, op te skort of op te hef 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 
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(C) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat 

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


(3) 'n Aansoek ingevolge artikel 4(2) van die Wet op Opheffing van Beperkings om 'n beperking 

ten opsigte van grond te wysig, op te skort of op te hef 

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Deel3: Skrapping van sekere beperkings ten opsigte van grond deur regs werking 

Skrapping van sekere beperkings ten opsigte van grond deur regswerking 

3.(1) 'n Voorwaarde geregistreer teen 'n akte wat in die aktekantoor geregistreer is, wat ten 

gunste is van die Administrateuf, ten gunste van die Premier, ten gunste van die 

verantwoordelike lid van die KwaZulu-Natal Uitvoerende Raad bedoel in artikel 1 van die 

Ordonnansie ten gunste van die algemene publiek of nie ten gunste van 'n bepaalde persoon of 

entiteit nie en wat 

(a) onderverdeling van die eiendom verbied; 

(b) die gebruik van die eiendom beperk tot 'n woonhuis of residensiele doeleindes; 

(c) die oprigting van 'n huurkaseme, losieshuis, hotel of woonstelblok op die eiendom 

verbied; 

(d) vereis dat die mure van geboue gebou moet wees van baksteen, steen, beton of ander 

permanente en vuurvaste materiaal; 

(e) die konstruksie van geboue van yster of asbesplate of soortgelyke materiaal geheg aan 

'n raamwerk van hout of metaal verbied; 

(f) die konstruksie van 'n dak van golfyster of 'n ander soort yster verbied; of 

(g) die voorlegging van bouplanne vereis, 


word geskrap met ingang van die inwerkingtreding van hierdie Wet 


(2) 'n Voorwaarde van goedkeuring vir 'n aansoek am ontwikkeling ingevolge artikel11 (4) van die 
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Ordonnansie vir 'n aansoek om die Administrateur se besluit dat 'n voorgestelde dorp nodig is vir 

ontwikkelingsdoeleindes en wenslik is vir openbare belang ingevolge artikel 11bis(3)(a) van die 

Ordonnansie of aansoek om dorpstigting ingevolge artikel i 6 van die Ordonnansie wat van die 

aansoeker vereis om 'n voorwaarde teen die grand te registreer wat 

(a) onderverdeling van die eiendom verbied; 

(b) die gebruik van die eiendom beperk tot'n woonhuis of residensiele doeleindes; 

(c) die oprigting van 'n huurkaserne, losieshuis, hotel of woonstelblok op die eiendom 

verbied: 

(d) vereis dat die mure van geboue gebou moet wees van baksteen, steen, beton of ander 

permanente en vuurvaste materiaal; 

(e) die konstruksie van geboue van yster of asbesplate of soortgelyke materiaal geheg aan 

'n raamwerk van hout of metaal verbied; 

(f) die konstruksie van 'n dak van golfyster of 'n ander soort yster verbied; of 

(g) die voorlegging van bouplanne vereis, 


word geskrap met ingang van die inwerkingtreding van hierdie Wet. 
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BYLAE 6 


OORGANGSMAATREELS VIR DIE KONSOLIDERINGSORDONNANSIE OP DIE 


UITGEBREIDE BEVOEGDHEDE VAN DURBAN, 1976 


(artikel 171 (2)) 


Deel 1: Finale besluite ingevolge die Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide 


Bevoegdhede van Durban, 1976 


Konsolidering van grond goedgekeur ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976 

1. 'n Konsolidering van grond goedgekeur ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, (Ordonnansie 

No. 18 van 1976), moet hanteer word as 'n goedgekeurde konsolidering van grond ingevolge 

artikel 26(1 )(a) van hierdie Wet. 

Onderverdeling van grond goedgekeur ingevolge artikel . 145 van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1916 

2. 'n Onderverdeling van grond goedgekeur ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, (Ordonnansie 

No. 18 van 1976), moet hanteer word as 'n goedgekeurde onderverdeling van grond ingevolge 

artikel 26(1 )(a) van hierdie Wet. 

Deel2: Besluite nie gefinaliseer ingevo/ge die Konsofideringsordonnansie op die Uitgebreide 

Bevoegdhede van Durban, 1976 voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

Aansoeke om konsolidering van grond ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, nie 

gefinaliseer voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie 

3.{1} 'n Aansoek om die konsoHdering van grond ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976 (Ordonnansie 

No. 18 van 1976)

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 
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(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het 

(i) om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek v~~r te Ie nadat hy of sy 

skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet hanteer word as geweier. 


(2) 'n Aansoek om die konsolidering van grond ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

Oi) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 

(3) 'n Aansoek om die konsolidering van grond ingevolge artikel 143(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 


Aansoeke om onderverdeling van grand Ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976, nie 

gefinaiiseer vocr die inwerkingtreding van hierdie Wet nle 

4.(1) 'n Aansoek om die onderverdeHng van grond ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide Bevoegdhede van Durban, 1976 (Ordonnansie 

No. 18 van 1976)

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie omdat die aansoeker versuim het . 

(1) om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek voor fe Ie nadat hy of sy 
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skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 


moet hanteer word as geweier. 


(2) 'n Aansoek om die onderverdeling van grond ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide 8evoegdhede van Durban, 1976 

(a) wat ingedien is voor 1 Januarie 2003; 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie; en 

(c) wat nie gefinaliseer is nie om ander redes as dat ~ 

(i) die aansoeker versuim het om inligting vereis vir die voltooiing van die aansoek 

voor te Ie nadat hy of sy skriftelik daartoe versoek is; of 

(ii) die aansoeker versuim het om die voorwaardes van goedkeuring na te kom, 

moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 

(3) 'n Aansoek om die onderverdeling van grond ingevolge artikel 144(1) van die 

Konsolideringsordonnansie op die Uitgebreide 8evoegdhede van Durban, 1976 

(a) wat ingedien is na 1 Januarie 2003; en 

(b) wat nie gefinaliseer is voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie, 


moet voortgaan asof hierdie Wet nie in werking getree het nie. 





