KENNISGEWING VAN OPENBARE VERHOOR
Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 21 (4) (b) van die Wet op die Nasionale Kernreguleerder, Wet No. 47 van 1999
(die Wet) vir die hou van openbare verhore rakende die aansoek om lisensie (Kern Installasie Perseel Lisensie),
ontvang van Eskom Holdings SOC Beperk vir die Thyspunt-perseel in die Oos-Kaap.
Agtergrond

Hoe om aan hierdie openbare verhore deel te neem?

Die KIPL-aansoek wat deur die Nasionale Kernreguleerder (NKR) ontvang is, is

Persone wat vertoë aan die NKR wil rig, kan -

beperk tot die geskiktheid van die Thyspunt-terrein vir 'n nuwe kerninstallasie,

1.

ooreenkomstig

die

regulasie

vir

die

lisensiëring

van

terreine

vir

Skriftelike kommentaar lewer aan die NKR.

nuwe

a. Skriftelike kommentaar moet die NKR nie later as 31 Julie 2021
bereik nie.
b. Alle skriftelike kommentaar moet gerig word aan –

kernkragaanlegte wat ingevolge die wet uitgereik is. Die aansoeker doen dus nie
aansoek om 'n lisensie vir kerninstallasie om 'n kerninstallasie te bou en te bedryf
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nie.

Bestuurder: Kommunikasie en Belanghebbendes
As gevolg van toenemende besorgdheid oor die COVID-19-pandemie en in

Nasionale Kernreguleerder

ooreenstemming

Posbus 7106

met

die

nasionale

regeringsvoorskrifte

rakende

hierdie

veranderende situasie, sal die NKR gemengde openbare verhore hou om fisiese en

Centurion

virtuele deelname van belanghebbendes moontlik te maak. Die openbare verhore

0046.

sal oor twee dae op verskillende plekke gehou word.
c. Afskrifte van skriftelike vertoë kan ook per hand by die kantore van die
Besonderhede van die openbare verhore

Nasionale Kernreguleerder afgelewer word Blok G, Eco Glades Office Park 2, Witch Hazel Avenue 420,
Highveld Ext 75,Eco Park, Centurion, 0157.

Datum: 25 Augustus 2021
Plek:

Cape St Francis Resort-konferensiesentrum, St Francisbaai.

Tyd:

13:00 - 17:00

d. Skriftelike vertoë kan ook per e-pos gestuur word aan NISLPublichearings@nnr.co.za en gemerk word vir die aandag:

Datum: 26 Augustus 2021
Plek:

Mentors Conference Venue, Jeffreysbaai.

Tyd:

13:00 - 17:00

Bestuurder: Kommunikasie en Belanghebbendes.
2. Mondelinge aanbiedinge tydens die openbare verhoor.

a. Persone wat mondelings tydens die openbare verhoor wil aanbied, moet
Let wel: Die skakel vir virtuele deelname sal aan geregistreerde partye gestuur

as 'n tussenganger by die NKR registreer en besonderhede verskaf oor

word nader aan die dag van die openbare verhore. Daar sal ook 'n regstreekse

die mondelinge voorlegging.

uitsending van die openbare verhore wees. Die skakel ter besigtiging van die

b. Mondelinge aanbiedings is beperk tot maksimum van 10 minute per

regstreekse uitsending sal 'n dag voor die verhoor beskikbaar wees op die NKR
webwerf.

aanbieding.

c. Aansoeke om as tussenganger te registreer, moet gedoen word met
behulp van die aanlyn-registrasievorm vir openbare verhore wat op die

Beskikbaarheid van openbare inligting vir die Thyspunt KIPL

NKR-webwerf gevind kan word en die volgende besonderhede moet

Die aansoeker Eskom (Edms.) SOC het 'n Openbare Inligtingsdokument (OID)

verstrek worda)
b)
c)
d)
e)
f)

opgestel om die publiek in staat te stel om aan die openbare verhoor deel te neem.
1. Die OID kan afgelaai word vanaf –
a.

Die NKR-webwerf –




b.

Volle naam
Identiteit / paspoortnommer
Organisasie wat u verteenwoordig
Posadres
E-pos adres
Kontak telefoonnommer (landlyn + selfoon)

Engels: https://nnr.co.za/wp-content/uploads/2021/06/English-NuclearInstallation-Site-Licence-Public-Information-Document.pdf

d. Dui aan of die mondelinge aanbiedings in persoon by die lokaal, of via die

Afrikaans: https://nnr.co.za/wp-content/uploads/2021/06/AfrikaansNuclear-Installation-Site-Licence-Public-Information-Document.pdf

e. Dui aan of die mondelinge aanbieding in Engels aangebied sal word of

isiXhosa: https://nnr.co.za/wp-content/uploads/2021/06/isiXhosaNuclear-Installation-Site-Licence-Public-Information-Document.pdf

virtuele platform gehou sal word.

dat 'n vertaler/tolk benodig word.

f.

kan maak om toegang tot die openbare verhoorlokaal te kry of deel te

The Die Eskom-webwerf –
https://www.eskom.co.za/Whatweredoing/ElectricityGeneration/NuclearSite

Stel ons in kennis indien u spesiale behoeftes het wat dit vir u moeilik

neem aan die hand van die virtuele opsie.

g. Die webskakel om vir openbare verhore te registreer,is::

License/

https://nnr.co.za/?p=3398

h. Sluitingsdatum vir registrasie as tussenganger is 31 Julie 2021.
2. Hardekopieë van die OID kan afgehaal word by die Kouga Openbare Biblioteke

Wie kan vertoë rig by die openbare verhore?

i.

Geen laat registrasies sal oorweeg word nie.

j.

Geregistreerde tussengangers sal nie later as 15 Augustus 2021 deur die
NKR in kennis gestel word van die bevestigde tyd vir hul mondelinge
voorleggings tydens die openbare verhoor nie.

Enige persoon wat direk deur die toekenning van die KIPL geraak kan word,
kan vert oë rig met betrekking tot gesondheid, veiligheid en die omgewing.

k. Vir meer inligting oor die geskeduleerde openbare verhore, besoek:
https://nnr.co.za/public-hearings-2/

Vrywaring: Die NKR behou die reg voor om 'n openbare verhoor uit te stel of te kanselleer in geval van onverwagse omstandighede of as gevolg
van kommer oor die openbare gesondheid en veiligheid wat verband hou met die COVID-19-pandemie. As die eksterne omgewing ongeskik is
vir persoonlike deelname, kan die NKR besluit oor alternatiewe metodes om deelname aan te vra, soos om virtuele openbare verhore te hou.

