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Ek verklaar hiermee dat: 

"Die lnvloed van Volhoubare Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse 

Omgewingsreg en Ge"integreerde Omgewingsbestuur'' 

my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel 

van volledige verwysings aagedui en erken het. 
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Die Suid-Afrikaanse omgewingsreg kry sy grondslag in velerlei statute, waarvan die Wet op 

Omgewingsbewaring van 1989 die belangrikste is. Die staat is tans besig om hierdie wet en 

die Geintegreerde Omgewingsbestuursbeleid in lyn te bring met die - Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika van 1996. Dit word onder meer gedoen deur regulasies wat 

ingevolge die Wet op Omgewingsbewaring afgekondig is, die Witskrif op 'n Omgewingsbeleid 

vir Suid-Afrika, die Witskrif oor Bewaring en Volhoubare Gebruik van Suid-Afrika se Biologiese 

Diversiteit, ensovoorts. Hierdie beleidsaanpassing beoog om ontwikkeling op 'n volhoubare 

wyse te laat geskied, wat ook rekening hou met die ekonomiese werklikhede van Suid-Afrika, 

soos verwoord in die Heropbou en Ontwikkelingsprogram. Voordeel kan daaruit getrek word 

deur te kyk na die pad wat volhoubare ontwikkeling in lndie, as 'n ontwikkelende land, gevolg 

het. 

South African environmental law derives its foundation from various statutes, of which the 

Environment Conservation Act of 1989 is the most important. The state is currently in the 

process of bringing this Act and the Integrated Environmental Management Policy in line with 

the Constitution of the Republic of South Africa of 1996. This is done by, inter a/ia, the 

regulations which have been promulgated in terms of the Environment Conservation Act, the 

White Paper on an Environmental Policy for South Africa, the White Paper on Conservation 

and Sustainable Use of the Biological Diversity of South Africa, et cetera. This adaptation in 

policy is directed towards sustainable development, which will also take into account the 

economic realities of South Africa as set out in the Reconstruction and Development 

Programme. Benefit may be derived from observing the path of sustainable development in 

India as a developing country. 

ENVIRONMENTAL LAW; ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT; INTEGRATED 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT; RIGHT ON THE ENVIRONMENT; SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT; 
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DEEL A 

1. INLEIDING 

"The concept of sustainable development has been internationally acclaimed as a 

means of achieving global change and balance between humankind and its global 

environment. In South Africa the term has become equally popular, particularly within 

the context of socio-economic and political change in a new democratic legal order." 1 

Die term "volhoubare ontwikkeling" kom voor in vele belangrike geskrifte en wette, 

onder andere die Heropbou en Ontwikkelingsprogram (HOP), die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika van 19962 (die Grondwet) en vele ander dokumente en 

witskrifte. Dit sal beslis 'n invloed uitoefen op sosio-ekonomiese en omgewingsbeleid 

in Suid-Afrika. 

Hierdie studie sal toepaslike wetgewing wat betrekking het op die omgewing oorweeg 

binne die nuwe grondwetlike bedeling. Eerstens sal gekyk word na die rol van die 

Wet op Omgewingsbewaring3 en regulasies wat intussen uitgevaardig is om die wet 

in lyn te bring met grondwetlike ontwikkeling. Die riglyne soos vervat in die 

Departement van Omgewingsbewaring se Ge'integreerde Omgewingsbestuur (GOB) 

het in die ou bedeling 'n beduidende rol gespeel. In die studie sal aandag hieraan 

gegee word ten einde die nuwe bestel in konteks te plaas. Hierna sal die Heropbou 

en Ontwikkelingsprogram van die regering in oenskou geneem word. Soos gesien 

sal word speel die program 'n aanduidende rol in die beleidsvorming van die regering. 

Die Grondwet sal hierna ondersoek word. Om die ingrypende rol van die Grondwet in 

die omgewingsreg te verstaan sal dit nodig wees om ook die voorgestelde 

Omgewingsbeleid vir Suid-Afrika en die Witskrif op Bewaring en Volhoubare gebruik 

1 Bray E ·sustainable development: Its significance in the South African legal context" Suprema Lex : Essays on the 
Constitutions 1997 (te publiseer) 1 

2 108 van 1996 

3
73van1989 
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van Suid-Afrika se Biologiese Diversiteit van nader te beskou. Laastens sal die Wet 

op Ontwikkelingsfasilitering4 oak ondersoek word. 

Waar daar aan die begin van 'n nuwe grondwetlike bedeling gestaan word en die 

howe hulle nog nie oar belangrike beginsels uitgespreek het nie, is dit verder nodig 

om te kyk hoe soortgelyke omgewingsregte en sosio-ekonomiese omstandighede 

elders hanteer is. lndie is gekies as 'n voorbeeld van 'n ontwikkelende land wat in 

soortgelyke omstandighede verkeer, maar die voordeel bied van 'n paar dekades 

waarin die howe regte met betrekking tot die omgewing oorweeg het en praktiese 

stappe geneem het om 'n werkbare oplossing te vind in die soeke na 'n balans tussen 

die mens se strewe na welvaart en die behoud van die omgewing. 

Die studie word afgesluit met voorstelle ten opsigte van die weg wat gevolg kan word 

met die oog op die daarstelling van 'n werkbare beleid wat teorie en praktyk versoen. 

4
67van1995 
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DEELB 

2. DIE WET OP OMGEWINGSBEWARING 

Die Wet op Omgewingsbewaring (die Wet) word as die ·belangrikste 

omgewingsbewaringswetgewing in Suid-Afrika beskou. 5 Dit is egter geensins 'n 

samevatting van alle wetgewing wat verband hou met die omgewing nie. Die Wet 

bestaan grootliks uit magtigende bepalings ingevolge waarvan die Minister van 

Omgewingsake en Toerisme regulasies kan uitvaardig. 

lngevolge artikel 2 van die Wet kan die Minister algemene beleid bepaal deur 

afkondigings in die Staatskoerant. Geleentheid word geskep vir die insluiting van 

konvensies, verdrae en ooreenkomste in beleidsbepaling.6 Die beleid kan 

geformuleer word om onder andere volhoubare benutting van spesies en ekosisteme 

te bevorder en die doeltreffende aanwending en hergebruik van natuurlike 

hulpbronne. 1 Bray betoog dat, hoewel geen spesifieke verwysing gemaak word na 

volhoubare ontwikkeling nie, die kulminerende effek van die onderskeie items in 

artikel 2(1 )8 en die internasionale konvensies en ooreenkomste wat reeds geratifiseer 

en gesluit is, wel 'n algemene beleid op volhoubare ontwikkeling mag regverdig.9 

Artikel 3 verplig die Minister, plaaslike owerheid en owerheidsinstelling aan wie 

bevoegdhede of pligte opgele is, om dit uit te oefen of te verrig ooreenkomstig die 

afgekondigde beleid. 

'n Algemene beleid is reeds afgekondig wat verwys na die oordeelkundige benutting 

van nie-hernieubare natuurlike hulpbronne. 10 Soos gesien sal word, is 'n 

5 Rabie A "A new deal for environmental conservation: Aspects of the Environmental Conservation Act 73of1989" (1990(53)) 
THRHR 2 

6 Bray (supra) 13 

7 Artikel 2( 1 )(b) 

8 Artikel 2(1)(a) omvat beskerming van ekologiese prosesse, natuurtike stelsels en die natuurskoon en verwys na behoud van 
biotiese verskeidenheid. Artikel 2(1 )(e) verwys na die bevordering van doeltreffende bestuur van kultuurhulpbronne en artikel 
2(1 )(f) wil omgewingsopvoedlng bevorder. Artikel 2(1 )(g) is gerig op geintegreerde omgewingsmoniteringsprogramme. 

9 Bray (supra) 13 

10 
Staatskoerant no 51 van 21 Januarie 1994 
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onafdwingbare beleid ten opsigte van Geintegreerde Omgewingsbestuur (GOB) 

reeds 'n geruime tyd gelede deur die Department van Omgewingsake gepubliseer. 11 

Die regering is ook besig om ander beleidsoorwegings te ondersoek deur middel van 

witskrifte ten opsigte van 'n algemene omgewingsbeleid en bewaring van bio

diversiteit. Soos later gesien sal word, is die doelwit hiervan om omgewingsbestuur 

en -beleid binne die grondwetlike raamwerk te plaas. 

Deel V van die Wet wil beheer uitoefen oor handelinge wat 'n nadelige invloed op die 

omgewing kan he. Artikel 21 bemagtig die Minister om handelinge te identifiseer wat 

'n wesenlik nadelige invloed op die omgewing kan he. 'n Lys handelinge word 

getabuleer, ender andere grond- en watergebruik, hulpbrononttrekking en 

hulpbronvernuwings. 12 Op 5 September 1997 het die Minister verskeie handelinge 

geidentifiseer om oor die tydperk vanaf 8 September 1997 tot 1 April 1998 op 

vasgestelde tussenposes in werking te tree. 13 Die lys is omvattend en omsluit 

handelinge ten opsigte van die oprigting en opgradering van verskeie strukture en 

fasiliteite, 14 sowel as die verandering van grondgebruik. Die handelinge is wyd gestel 

en sal geinterpreteer kan word om 'n magdom aktiwiteite in te sluit. 15 Die tyd sal leer 

of die geidentifiseerde handelinge voldoende is om doelmatig te wees. 

Die geidentifiseerde handelinge is verskillend gestruktureer van die handelinge wat 

die Minister van voornemens was om af te kondig. 16 Alhoewel die lys van handelinge 

soortgelyk is, is weggedoen met die onderskeid tussen handelinge wat op nasionale 

vlak invloed mag he en handelinge wat op provinsiale vlak invloed sou uitoefen. 

Hierdie klemverskuiwing is van groot belang, aangesien dit daarop dui dat die 

regering beplan om omgewingsbewaring vanaf 'n gesentraliseerde basis te benader. 

11 Fourie WDM en Claassen P The Integrated Environment Procedure GuideOne Documents Department of Environmental 
Affairs 1992 

12 Artlkel 21 (2)(a), (b), (c) en (d) 

13 Staatskoerant no1182 van 5 September 1997 

14 Ibid Bylae 1 

IS Ibid Bylae 2 

16 Staatskoerant no 17 49 van 1 November 1996 
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Die geidentifiseerde handelinge is wyer geformuleer as die voorgestelde formulering. 

Dit is verbode om genoemde handelinge te verrig, behalwe kragtens skriftelike 

goedkeuring. 11 Goedkeuring kan slegs verleen word nadat verslae rakende die 

invloed van die voorgenome handeling oorweeg is. 18 Goedkeuring kan gepaard gaan 

met die stet van voorwaardes. 19 

Op 1 November 1996 het die Minister ook sy voorneme bekend gemaak om 'n 

bevoegde gesag te benoem wat goedkeuring mag verleen om hierdie 

geidentifiseerde handelinge te verrig. 20 Op 5 September 1997 is die bevoegde gesag 

in elke provinsie aangewys as 'n gesag wat skriftelike goedkeuring mag verleen 

ingevolge artikel 22(1 ). 21 

lngevolge artikel 23 van die Wet kan die Minister ook gebiede tot beperkte 

ontwikkelingsgebiede verklaar. Die oorweging van aansoeke om ontwikkeling is weer 

eens onderhewig aan omgewingsinvloedberamings (OIB's). 22 Geen regulasies is nog 

ingevolge artikel 23 afgekondig nie. Die Wet maak voorsiening vir die gebruik van 

OIB's.23 Magtiging word aan die Minister verleen om regulasies uit te vaardig 

waarvolgens die omvang en inhoud van beramings, sowel as die opstel en 

beoordeling daarvan, vasgestel kan word. Die effektiwiteit van regulasies 

uitgevaardig ingevolge artikel 22 (verbod op verrigting van geidentifiseerde 

handelinge), is onlosmaaklik verbonde aan die uitvaardiging van regulasies ingevolge 

artikel 26 (OIB's). 

OIB's is tot nog toe op 'n vrywillige basis onderneem ingevolge tussentydse riglyne 

wat deur die Departement gepubliseer is. Op 5 September 1997 het die Minister 

1 7 Artikel 22( 1 ) 

18 Artikel 22(2) 

19 Artikel 22(3) 

20 Staatskoerant no 17 49 van 1 November 1996 

21 
Staatskoerant no 1164 van 5 September 1997 

22 Artikel 23(3) 

23 Artikel 26 
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egter regulasies gepubliseer ingevolge artikel 26.24 Hierdie regulasies is baie 

omvangryker as die voorgestelde regulasies. 25 Aspekte van belang is die 

omvangryke pligte wat beide op die aansoeker en die bevoegde gesag geplaas word 

met betrekking tot kundigheid op die gebied van omgewingskwessies, beleidsrigtings, 

wetgewing, riglyne, vorme en standaarde. 26 Die regulasies plaas veral gedetailleerde 

pligte met betrekking tot kennis, vermoe en prosedure op die bevoegde provinsiale 

gesag. Die betrokke gesag is verplig om rekord te hou van sy besluit. 21 'n Verdere 

belangrike kenmerk is toegang tot inligting deurdat enige verslag wat vir doeleindes 

van hierdie regulasies voorgele is, 'n openbare dokument word. 28 Hierdie regulasies 

forseer die staat dus tot die behoorlike en ingeligte aanwending van diskresie en laat 

duidelik ruimte vir afdwinging van grondwetlike regte. 

Hierdie algemene regulasies ingevolge artikel 22(1) en artikel 26 lui 'n nuwe 

bendering tot omgewingsbewaring in Suid-Afrika in. Tevore is regulasies in hierdie 

verband op 'n beperkte en lukrake wyse vir spesifieke gevalle gebruik.29 Die jongste 

regulasies dui op 'n meer geintegreerde ingesteldheid teenoor omgewingsbewaring 

wat ook die Wet en beleid in lyn met die Grondwet bring. 

Artikel 27 van die Wet maak voorsiening vir regulasies ten opsigte van onder andere 

die ople van beperkinge op die aard en omvang van ontwikkeling in beperkte 

ontwikkelingsgebiede.30 Die Minister het tot op hede nog geen regulasies 

uitgevaardig ingevolge artikel 27 nie. 

Deel II van die Wet handel oor die Raad vir die Omgewing, Komitee vir 

Omgewingskoordinering en Ondersoeke. lngevolge artikel 15 van die Wet stel die 

24 Staatskoerant no 1184 van 5 September 1997 

25 Staatskoerant no 1952 van 1 November 1996 

26 Regulasie 3(1) en (3) 

27 Regulasie 10 

28 Regulasie 12 

29 Vergelyk byvoorbeeld Staatskoerant no 881 van 31 Mei 1996 waarvolgens die Outeniqua sensitiewe kusgebied ingevolge 
sekere prosedures beskerm word. 

30 Vergelyk artikel 23 wat in noue verband met artikel 27 staan. 



Minister van tyd tot tyd 'n ondersoekraad aan om behulpsaam te wees met die 

beoordeling van 'n aangeleentheid of 'n appal ingevolge die bepalings van die \f\/et.31 

In Van Huyssteen NO and others v Minister of Environmental Affairs and Tourism and 

others'2 bevind die Konstitusionele Hof dat die bewoording in die Engelse 

ondertekende teks "... the Minister shall from time to time appoint· a board of 

investigation ... " nie 'n verpligting op die Minister plaas om 'n raad aan te stel nie. Die 

Minister is ook nie verplig om aanbevelings wat deur die raad gedoen word te volg of 

om 'n beslissing te maak sender om sodanige raad aan te stel nie.33 Hieruit is dit 

duidelik dat artikel 15 nie gebruik kan word om die Minister te forseer om 'n raad aan 

te stel waar 'n 018 nie verpligtend is nie. Waar die bogenoemde regulasies nie 'n 

spesifieke handeling omsluit nie, sal die Minister steeds die hef in die hand he om te 

besluit of 'n ondersoekraad aangestel moet word, al dan nie. 

Die jongste regulasies maak van die Wet 'n werkbare instrument in· die 

evalueringsproses waardeur volhoubare ontwikkeling bereik kan word. 

3. GEiNTEGREERDE OMGEWINGSBESTUUR 

Omgewingsevaluerings is in 1969 vir die eerste keer bekendgestel in die Verenigde 

State van Amerika (VSA) met die promulgering van die National Environmental Policy 

Act van 1969 (NEPA).34 Die prosedure wat in die VSA ontwikkel is, was bedoel om 

die basiese gereedskap te wees vir 'n betroubare omgewingsberaming. 

Dit bestaan uit vier stappe, naamlik: 

i) Is die ontwikkeling nodig? 

ii) Watter relevante alternatiewe verskaf dieselfde voordele en hoe vergelyk die 

beramings wat in verband daarmee gedoen is? 

31 Artlkel 15(1) 

32 1995(9) BCLR 1191 (K) 

33 10271tot12086 

34 
Foggie RF en Rabie MA Environnmental Management in South Africa Juta 1992 748 
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iii) Wat is die gepaste vlak van openbare veiligheid met betrekking tot gevaarlike 

tegnologie? 

iv) Watter graad van omgewingsbeskerming behoort gewaarborg te word vir gebiede 

met betekenisvolle ekologiese en landskapswaarde? 

Die Raad vir die Omgewing het in 1984 'n komitee aangestel om 'n nasionale 

strategie aan te beveel om te verseker dat omgewingsbelange in ag geneem word by 

ontwikkelingsaksies. Na intensiewe navorsing en konsultasie is 'n proses voorgestel 

wat bekend staan as Geintegreerde Omgewingsbestuur, of die sogenaamde GOB

beleid. 35 

GOB is ontwerp om te verseker dat die o'mgewingsgevolge van ontwikkelings begryp 

en genoegsaam oorweeg word in die beplanningstadium van die proses. Die 

bedoeling van die proses is om leiding te verskaf gedurende die ontwikkelingsproses 

deur 'n positiewe, interaktiewe benadering te voorsien ten opsigte van versameling en 

analisering van nuttige data en om inligting te verskaf in 'n vorm wat dit maklik 

verstaanbaar sal maak vir nie-spesialiste. Hierdeur word voorgestelde beleid, 

programme en projekte deur 'n reeks prosedures wat aaneengeskakel is met die 

ontwikkelingsproses, verfyn en verbeter. Verskeie doelwitte spruit hieruit: die 

stimufasie van kreatiewe denke in die beplanningsfase, die verskaffing van 'n 

sistematiese proses tot die evaluasie van voorstelle, die formalisering van die 

goedkeuringsproses in die besluitnemingsfase en die versekering dat monitering en 

gekose verbeterings aangebring word in die implementeringsfase. 36 

Die GOB word onderle deur sekere grondbeginsels. Eerstens word die term 

"omgewing" wyd verstaan om ook fisiese, biologiese, sosiale, ekonomiese, kulturele, 

historiese en politiese komponente in te sluit. Tweedens word ingefigte 

besluitneming ondersteun deur die integrasie van bydraes van kundiges uit alle 

dissiplines wat relevant is tot die voorgestelde ontwikkeling. Derdens word 

aanspreeklikheid vir beslissings ook hoog aangeslaan. Dit sluit in dat die publiek 

toegang tot inligting sal he op grond waarvan besluite geneem is. Hierdie beginsel 

35 Ibid 749 

36 Ibid 749 
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weerspieel ook artikel 23 van die Grondwet. 37 38 Vierdens word gestreef na 'n oop 

benadering waarin insette deur die publiek aangemoedig word deur middel van 

konsultasie met belanghebbende en ander belangegroepe. Laastens beoog die GOB 

positiewe en pro-aktiewe beplanning om hierdeur positiewe invloede te verhoog en 

nadelige gevolge te verminder. Dit blyk dus dat dit die primere oogmerk van die GOB 

is om te probeer verseker dat die sosiale voordele van ontwikkeling die koste daarvan 

sat oortref.39 Die GOB benader dus omgewingsbewaring uit 'n antroposentriese 

oogpunt deur die bewaring van die omgewing te knoop aan ontwikkeling. 

Die GOB erken drie fases in die ontwikkeling van 'n voorstel: 

i) Ontwikkeling en evaluering van die voorstel 

ii) Besluitneming 

iii) lmplementering 

Tot nog toe is die riglyne wat deur die Departement verskaf is, op 'n vrywillige basis 

gevolg.40 Dit sal nou vervang word deur die regulasies soos hierbo bespreek. 

Die GOB sal dus nou ingekleur word deur die nuwe prosedures. Dit is egter ook hier 

waar die staatsbeleid ten opsigte van volhoubare ontwikkeling die grootste invloed 

sal he. Hoewel die staatsadministrasie besluite ingevolge die GOB oor die omgewing 

sal neem, sal dit altyd geformuleer word aan die hand van die ekonomiese 

werklikhede en die HOP, soos later gesien sal word. 

37 Supra 

38 Vergelyk ook Van Huyssteen NO and others v Minister of Environmental Affairs and Tourism and others (supra) 

39 Fuggie en Rabie (supra) 749 tot 750 

40 Fourie W O M en Claassen P(supra) 
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4. DIE HEROPBOU EN ONTWIKKELINGSPROGRAM 

Die nuwe politieke bestel in Suid-Afrika het ook die noodsaaklikheid van 'n 

opheffings- en ontwikkelingsfase ingelei. Die doel van die HOP is "to build a 

democratic, non-racial and non-sexist future transformation of South Africa". 41 

Die beginsels van die beleid is soos volg: 

• die ontwikkeling van stark en stabiele demokratiese instellings 

• 'n waarborg vir verteenwoordiging en deelneming 

• die versekering dat Suid-Afrika 'n volle demokratiese, nie-rassige en nie

seksistiese samelewing sal word 

• die skepping van 'n volhoubare en omgewingsvriendelike groei- · en 

ontwikkelingsweg. 42 

Bray betoog dat die HOP deur volhoubare ontwikkeling wil verseker dat huidige 

ontwikkeling gerig is op die verbetering van lewenskwaliteit van alle mense sander 

om die opsies van toekomstige geslagte nadelig te tref en wys op die 

ooreenstemming van die beginsels van die HOP met die Rio-Verklaring.43 Die Rio

verklaring handel oor omgewing en ontwikkeling en omsluit die beginsel van 

volhoubare ontwikkeling. 

Hierdie doelstellings van die regering is bevestig deur die destydse Adjunk-Minister 

van Omgewingsake en Toerisme, Mnr. Bantu Holomisa. Hy wys daarop dat nuwe 

wetgewing en beleid gerig sal wees op, onder andere, 'n grater klem op 

omgewingsbeleid, in tandem met ekonomiese beleid en ontwikkelingsbeplanning, 

sowel as die kritiese invloed van bevolkingsgroei op die omgewinQ. 44 Maar dit is ook 

hier waar die teorie sterk beinvloed word deur die praktiese werklikhede van Suid

Afrika. Hy verklaar dat die wedywering om voortbestaan tussen die mens en die 

41 Bray (supra) 14 • sien ook die Witskrif op Heropbou en Ontwikkeling 

42 Ibid 

43 Ibid 14 

44 Holomisa B "Opening Address" (1996) SAJELP 17 
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omgewing eers aangespreek sal moet word voordat op die volhoubaarheid van 

ontwikkeling gefokus kan word. 45 Dit blyk dat juis hier omgewingsinvloedberamings 

en openbare deelname van uiterste belang sal word.46 Mnr. Kader Asmal47 stet die 

stryd van omgewingsbewaarders as volg: "In the impoverished areas of our country 

(particularly in areas such as the ex-homelands) people are forced to ·degrade the 

environment in order to survive."48 

Volhoubare ontwikkeling is in Suid-Afrika ondergeskik aan die stryd om oorlewing. 

5. VOLHOUBARE ONTWIKKELING 

Die begrip "volhoubare ontwikkeling" is in die Brundtland Verslag van 1987 omskryf 

as "development which meets the needs of the present generation without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs". 49 

Hierdie beginsel van "intergenerational duties" is nou ook verwoord in artikel 24(b) 

van die Grondwet. 

Na die Verenigde Nasies se konferensie in Rio de Janeiro in 1992 (Die Rio

Spitsberaad), is 'n verklaring uitgereik ten aansien van omgewing en ontwikkeling. 50 

In Agenda 21 wat uitgereik is ter implementering van die verklaring, is 'n stel 

beginsels genoem wat die regte en verantwoordelikhede van state ten opsigte van 

volhoubare ontwikkeling uitwys.51 Vier van die beginsels in Agenda 21 het 'n direkte 

invloed op volhoubare ontwikkeling, te wete beginsels 1, 3, 8 en 17. 

45 Ibid 18 

46 Ibid 19 

47 
Minister van Waterwese en Bosbou 

48 Asmal K "Environment and the Constitution" (1996) SAJELP 91 op 93 

49 Bray (supra) 2 

so Ibid 14 

51 Makaramba RV "A commentary on the Rio Declaration on Environment and Oevelopmenr (1992) Vol 8 No 1 Lesotho Law 
Journal 95 op 97 
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Beginsel 1 plaas 'n antroposentriese lig op volhoubare ontwikkeling deur die mens in 

die kern daarvan te plaas. Hierdeur word die mens dan geregtig op 'n gesonde en 

produktiewe lewe in harmonie met die natuur. Hierdie beginsel vind uitdrukking in 

artikel 24(a) van die Grondwet (sien hieronder). 

Beginsel 3 handel oor "intergenerational equity". Ontwikkeling moet so plaasvind dat 

dit billik is teenoor die behoeftes van huidige en toekomstige geslagte. Die beginsel 

het 'n duidelike band met die begrippe "trust" en "stewardship" en plaas 'n beperking 

op ontwikkeling. Makaramba52 wys uit dat hierdie beginsel van billikheid 'n politieke 

inslag kry deurdat dit ook verwys na billikheid tussen die ontwikkelde noordelike 

halfrondte en die ontwikkelende suidelike halfrondte. Die Noorda word met 'n plig 

belas om sy belange so te bevredig dat dit nie die huidige en toekomstige geslagte in 

die Suide benadeel nie. 

Beginsel 8 wil volhoubare ontwikkeling en 'n hoer lewenskwalitiet bevorder deur state 

te verplig om onvolhoubare produksie en verbruikerspatrone te verminder en uit te 

skakel - en dus 'n gepaste demografiese beleid te bevorder. Hierdie beginsel het 

toepassing op velerlei aspekte soos oorbenutting en vernietiging van vervangbare en 

onvervangbare hulpbronne, sowel as bevolkingsgroei. Glavovic53 verwys dan ook na 

hierdie aspekte as hy betoog dat 'n omgewingsbeleid ekonomiese groei, sosiale 

welsyn en omgewingsbewustheid moet bevorder deur armoede te verlig, 

lewenstandaarde te verhoog en bevolkingsgroei in te perk. 

Omgewingsinvloedberamings word as 'n nasionale instrument beskou in Beginsel 17. 

Sodanige beramings moet onderneem word in gevalle waar voorgestelde aktiwiteite 

'n betekenisvolle nadelige invloed op die omgewing mag he. Die beginsel maak die 

finale beslissing ten opsigte van die voortgaan en/of voorwaardes met betrekking tot 

die projek onderhewig aan 'n bevoegde nasionale beheerliggaam. Binne die Suid

Afrikaanse konfeks bevestig dit die publiekregtelike aard van omgewingsbewaring. 

52 Ibid 102 

53 Glavovic P "A suggested environmental policy for the Human Rights Commission" (October 1996) Vol 1 No 3 HRCLJSA 32 
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Bray54 wys daarop dat daar oor die afgelope paar jaar aanvaar is dat volhoubare 

ontwikkeling bestaan uit 'n kern van ooreenstemmende regstemas, benaderings en 

presedente wat ekonomiese ontwikkeling en die omgewing met die ·menslike konteks 

en sy sosiale omstandighede, verbind. 

Bogenoemde regstemas, benaderings en presedente is in bree trekke die volgende: 

• "inter-" en "intragenerational equity" 

• integrasie van omgewing en ontwikkeling 

• die insluit van sosiale en kulturele aspekte in ontwikkeling en ekonomiese groei. 

Bogenoemde spruit uit internasionale ontwikkeling op die gebied van volhoubare 

ontwikkeling. ss 

6. DIE GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA, 1996 

lngevolge artikel 2 van die Grondwets6 is die Grondwet die hoogste reg in Suid-Afrika 

en is alle ander reg ondergeskik daaraan. Enige ander wet of optrede wat daarmee 

teenstrydig is, is ongeldig en die verpligtinge daardeur opgele, moet uitgevoer word. 

Artikel 24 skep 'n fundamentele reg op die omgewing: 

"Everyone has the right -

a) to an environment that is not harmful to their health or wellbeing; and 

b) to have the environment protected, for the benefit of present and future 

generations, through reasonable legislative and other measures that -

(i) prevent pollution and ecological degradation; 

(ii) promote conservation; 

(iii) secure ecologically sustainable development and use of natural 

resources 

54 
Bray (supra) 6 

SS Ibid 6-7 

56 Supra 
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while promoting justifiable economic and social development." 

Artikel 24(a) en artikel 29 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 200 

van 1993 (tussentydse Grondwet) is byna identies. Die woord "detrimental" is 

vervang met "harmful" in die Grondwet. 

Die omvang van artikel 24(a) is grootliks ongetoets deur die howe. Slags in een saak 

is daar tot op hede staatgemaak op hierdie reg, 57 maar die hof het nagelaat om aan te 

dui wat die reg behels. Die reg sou wyer ken strek as net liggaamlike en fisiese 

gesondheid. Die moontlikheid bestaan dat dit ook geestelike gesondheid, geluk en 

voorspoed sou ken omsluit - of selfs omstandighede wat nie per se nadelig vir 

gesondheid sou wees nie, maar wel ongemak veroorsaak. 58 Dit is hieruit duidelik dat 

dit geen uitgemaakte saak is watter regte deur hierdie sub-klousule verleen word nie. 

Dit behoort redelik maklik te wees om te bepaal wanneer 'n persoon se gesondheid 

benadeel is, maar dit is 'n veel moeiliker taak om objektief te bepaal wanneer iemand 

se welsyn aangetas is. Die probleem ontstaan grotendeels as gevolg van die wye 

terme waarin die reg geformuleer is. 

Soos reeds genoem, is hierdie fundamentele reg 'n eerste generasie reg en 

individualisties van aard. Die reg het ook 'n antroposentriese kleur: dit beskerm die 

reg van die individu tot voordeel van sy of haar gesondheid.59 Die formulering van die 

reg in die negatief mag egter die gevolg he dat wanneer dit in 'n geregshof opgeweeg 

word teen 'n positief geformuleerde reg, dit die onderspit mag delf. 60 

Met die invoeging van artikel 24(b) in die Grondwet, word die reg soos vervat in die 

tussentydse Grondwet uitgebrei. 'n Verskeidenheid nuwe faktore is nou ter sprake. 

Deur artikel 24(b) word nuwe elemente ingevoer: daar word erkenning gegee aan 

billikheid ten opsigte van toekomstige generasies, volhoubare ontwikkeling en 

57 
Minister of Health and Welfare v Woodcarb (Pty) Ltd and another 1996 (3) SA 155 (N) 

58 Stein R en Tucker C "Environmental rights in the Bill of Rights: An opportunity to develop the South African Environmental 
Jurisprudence" (April 1997) Vol 1 No 5 HRCWSA 22 op 22 

59 Bray (supra) 12 

60 Winstanley T "Entrenching environmental protection in the new constitution• (1995) SAJELP 84 op 93 
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regverdigbare ekonomiese en sosiale ontwikkeling. Hierdie oogmerke maak ook die 

onderbou en beleid uit van die vele bestaande stukke wetgewing wat handel oor 

omgewingsbewaring - veral ook die Wet op Omgewingsbewaring. 61 Dit 

verteenwoordig egter ook die demokratiese regsbeginsels en beleid wat 

volkeregtelike omgewingsreg en -beleid onderle, soos onder andere in die Rio

Verklaring neergele. 62 

'n Verdere belangrike aspek wat artikel 24(b) kenmerk, is die plig wat dit op die staat 

plaas om redelike wetgewing en ander maatreels aan te wend om die reg vervat in 

artikel 24(b) te verwesenlik. Bray betoog dat die staat nou verplig sou wees om die 

inisiatief te neem om die omgewing te beskerm. Sy wys verder uit dat die bepaling 

gekonstrueer kan word as 'n beginsel van staatsbeleid. 63 As in ag geneem word dat 

artikel 24 as 'n individuele fundamentele reg geformuleer is, gee sodanige 

interpretasie 'n nuwe dimensie aan die reg op die omgewing. 

Hierdie plig wat op die staat geplaas word, word egter deur ander faktore binne artikel 

24(b) omskryf en beperk. Eerstens moet die maatreels redelik wees. Die term 

"redelik" kan geinterpreteer word om "prakties en moontlik" te betaken. 64 Dit word 

verder ook verbind aan volhoubare ontwikkeling en 'n verwysing na bewaring 

("conservation"). Soos Okidi uitwys, het "conservation" 'n bepaald verskillende 

betekenis as "preservation" en het dit 'n band met volhoubare ontwikkeling. 65 Hy 

verwys na die definisie van "conservation" as volg: " ... to manage the renewable 

natural resources sustainably and to avoid waste of non-renewable natural 

resources". Daarteenoor word "preservation" omskryf as "to set aside and protect 

selected natural resources such as unique biological formations, endangered or 

threatened species, representative biomas and other natural or cultural sites of 

61 Supra 

62 Stein en Tucker (supra) 24 

63 Bray (supra) 12 

64 Stein en Tucker (supra) p 24 

65 Okidl C O "lntematioal perspectives on the environment and constitutions• (1996) SAJELP 39 opp 41 
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importance so as to maintain their characteristics in a manner unaffected by human 

activities to the fullest extent possible". 66 

Hoewel hierdie interpretasie van "conservation" nog ongetoets is deur die howe, word 

aan die hand gedoen dat Okidi se standpunt dat "preservation" irrelevant is in Afrika

lande ten opsigte van alle natuurlike hulpbronne, 67 waarskynlik ook die standpunt van 

die howe sal wees. Daar word aan die hand gedoen dat die howe by die uitleg van 

ander sosio-ekonomiese regte sal beslis dat die reg op die omgewing eerder aan 

volhoubaarheid van ontwikkeling gemeet sal word, as wat beslis sal word dat die 

omgewing in 'n ongeskonde staat bewaar moet word. Hier sal die howe se 

interpretasie van volhoubare ontwikkeling die deurslag gee. 

Artikel 36 van die Grondwet sal 'n belangrike rol speel in die uitleg van die reg op die 

omgewing. Die rol van die beperkingsklousule in artikel 36 is om die fundamentele 

regte in ewewig te bring. 

Artikel 36 van die Grondwet lees: 

"(1) The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general 

application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an 

open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, 

taking into account all relevant factors, including -

(a) the nature of the right; 

(b) the importance of the purpose of the limitation; 

(c) the nature and extent of the limitation; 

(d) the relation between the limitation and its purpose; and 

( e) less restrictive means to achieve the purpose. 

(2) Except as provided in subsection (1) or in any other provision of the 

Constitution, no law may limit any right entrenched in the Bill of Rights." 

7. DIE WET OP ONTWIKKELINGSFASILITERING. 1995 

66 Ibid 

67 Ibid 
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Die Wet op Ontwikkelingsfasilitering68 poog om die HOP te fasiliteer en te versnel ten 

opsigte van grond. Artikels 2 en 3 van die Wet verbind volhoubare ontwikkeling ten 

opsigte van grond aan die integrasie van sosiale, ekonomiese en institusionele 

aspekte van grondontwikkeling. Die Wet beklemtoon ook die gebruik van 

omgewingsinvloedberamings in samehang met die GOB. 

8. OMGEWINGSBELEID VIR SUID-AFRIKA 

Die Witskrif op 'n omgewingsbeleid vir Suid-Afrika se onderbou is gevestig in die 

beginsels van internasionale omgewingsreg en veral geanker in Agenda 21 en die 

Rio-Verklaring. Dit beoog om omgewingsbeleid binne die grondwetlike konteks te 

bring, maar hou ook deeglik rekening met die fisiese werklikhede van Suid-Afrika.69 

Dit is daarom nie vreemd dat die 'beleid antroposentries van aard is nie. Die 

beginsels van die HOP, soos reeds bespreek, word sterk uitgespel hierin. 

Die Witskrif identifiseer volhoubare ontwikkeling as die oorhoofse doelwit van die 

omgewingsbeleid. Dit benadruk dat " ... integrated and sustainable management of 

the environment, now and in the future, is the essential basis of sustainable 

development in all areas of human activity".70 

Die beleid word op internasionaal erkende beginsels gebaseer, wat insluit 

verantwoording deur die regering, inter-regeringskoordinasie, eisebestuur, "due 

process", die "cradle to grave" -beginsel, billikheid ten opsigte van toegang tot 

omgewingshulpbronne, voordele en dienste om basiese behoeftes te vervul en 

menslike welsyn te verseker, integrasie, toegang tot inligting, voorsorg, deelname, die 

"polluter pays" -beginsel en afvalbestuur. 

68 67 van 1995 

69 Witskrif: Staatskoerant 18164 van 28 Julie 1997 

70 Ibid 17 
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Klem word gele op die plig van die staatsadministrasie ten opsigte van toekenning 

van funksies aan verskillende sfere van die regering, oplossing van potensiele 

belangebotsings tussen hulpbronne eksploitasie, omgewingskwaliteit en 

invloedbestuur. Ook die vereiste vir harmonieuse inter-regeringskoordinasie van 

funksies, beleid, wetgewing, monitering en regulasie word aangespreek. · 

Omgewingsgeregtigheid word verder beklemtoon. Dit verplig die regering om sosiale, 

politieke en ekonomiese geregtigheid en ontwikkeling aan te spreek met verwysing, 

onder andere, na die regstelling van vorige en huidige omgewingsongeregtighede, 

die noodsaaklikheid om werk te beskerm en te skep en billike verteenwoordiging en 

deelneming van alle - veral ook die gemarginaliseerde - groepe. 

Uit die bostaande kort oorsig van die beginsels wat in die beleid geidentifiseer word, 

is dit duidelik dat dit 'n sonderlinge vermenging daarstel van erkende beginsels met 

betrekking tot volhoubare ontwikkeling, maar ook 'n soort regstellende aksie wat gerig 

is op opheffing en ekonomiese groei. Die Witskrif spel duidelik uit dat 'n stabiele 

staatsekonomie 'n voorvereiste is vir die beleid om te slaag. Terselftertyd is 

volhoubare ontwikkeling egter noodsaaklik vir so 'n stabiele ekonomie.11 

Dit is juis hierdie dualistiese benadering wat twyfel bring of volhoubare ontwikkeling 

wel die oorbruggende beginsel is. Hierdie kwelvraag kom veral na vore in die lig van 

die uitspraak dat die fokus eerstens geplaas sal word op die voorsiening van basiese 

behoeftes van vorige benadeelde gemeenskappe, terwyl aan die fondamente van 

volhoubare ontwikkeling gebou word. 12 Dit laat nie veel twyfel daaroor dat by 'n 

botsing van belange ten opsigte van ontwikkeling en omgewingsbeskerming, die 

omgewing nie die swaarste sat weeg nie. 

Met verwysing na artikel 24 van die Grondwet, word onomwonde gestel dat die 

regering hierdeur verplig word om redelike wetgewing tot stand te bring om die 

omgewing te beskerm, besoedeling en ekologiese agteruitgang te voorkom en 

71 Ibid 18 

72 Ibid p 18 
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volhoubare ontwikkeling te verseker.73 Terselftertyd word ook uitgewys dat onder 

andere artikel 26 (behuising), artikel 27 (gesondheidsorg, kos, water en sosiale 

sekuriteit) en artikel 25 (eiendom) relevant is tot die reg op die omgewing. 

Die rol van die staatsadministrasie word duidelik uitgespel in die strategiese 

doelwitte. 74 In doelwit 2 word die rol en verband tussen volhoubare ontwikkeling en 

invloedsbestuur aangespreek. Doelwit 3 maak weer spesifieke verwysing na 

holistiese en geintegreerde beplanning en bestuur - meer in die besonder na die 

GOB en OIB's. 

As geheel gesien kan die Witskrif beskou word as 'n omvattende beleid wat poog om 

volhoubare ontwikkeling te skakel aan die dringende vereistes van die HOP en om dit 

in lyn te bring met die demokratiese beginsels en waardes van die Grondwet en 

fundamentele regte. 

9. WITSKRIF: BEWARING EN VOLHOUBARE GEBRUIK VAN SUIO-AFRIKA SE 

BIOLOGIESE DIVERSITEIT75 

Weer eens is die onderbou van hierdie Witskrif 'n paging om internasionale 

omgewingsregbeginsels, artikel 24 van die Grondwet en die HOP te balanseer. 

Hoofstuk 3 bepaal dat die regering drie oorheersende prioriteite het, naamlik die 

uitwissing van armoede, volhoubare ontwikkeling van die ekonomie, en sosiale 

ontwikkeling van die bevolking.76 Die doelwitte van die konvensie op biologiese 

diversiteit (wat deur Suid-Afrika onderteken is) is bewaring van hierdie diversiteit, 

volhoubare gebruik van biologiese hulpbronne en die billike deel van voordele 

spruitend uit genetiese hulpbronne. Die regering se onderneming om die HOP te 

73 Ibid 40 

74 Ibid 26 en verder 

75 
Witskrif: Staatskoerant no 18163 gedateer 28 Julie 1997 

76 Ibid 22 
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bevorder, word weer eens uitgespreek. Dit sal geskied deur, onder andere, te 

verseker dat basises menslike behoeftes gedek sal kan word deur met die bewaring 

·en onderhou van basiese ekosisteemdienste en biologiese hulpbronne, te verseker 

dat ekonomiese ontwikkeling nie onnodig beperk sal word nie en dat die bewaring 

van bio-diversiteit en volhoubare gebruik tot voordeel van die armes sal wees. 77 

Die GOB en OIB's sal ook 'n belangrike rol in die beskerming van bio-diversiteit 

speel. 

77 Ibid 23 
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DEELC 

10. VOLHOUBARE ONTWIKKELING UIT DIE INDIESE GRONDWETLIKE 

BEDELING: LESSE VIR SUID-AFRIKA 

Die lndiese Grondwet is tussen 1946 en 1949 opgestel en is beinvloed deur die 

siening van fundamentele regte en onafdwingbare regte wat in die tydsgewrig gegeld 

het. So is dit verdeel in afdwingbare siviele en politieke fundamentele regte enersyds 

en nie-afdwingbare beginsels van staatsbeleid, andersyds.78 Laasgenoemde fokus 

op sosio-ekonomiese regte soos behuising, gesondheidsorg, voldoende voedsel en 

water en omgewingsregte. 79 Die staat word verplig om die regte in die Grondwet te 

respekteer, te beskerm, te bevorder en te vervul. 80 

Gabriel81 wys daarop dat hier drie vlakke van intervensie ter sprake is tussen hierdie 

plig op die staat en die internasionale omgewingsreg, naamlik: 

i) die staat is verplig om die bestaande uitoefening van regte deur individue en 

groepe te respekteer en nie daarmee in te meng nie; 

ii) die staat moet teen inmenging deur ander individue met die uitoefening van regte 

beskerm en moet ook homself daarvan weerhou om in te meng met die uitoefening 

van sodange regte, dit wit se 'n regulerende funksie; en 

iii) die staat moet regte aktief bevorder en vervul. 82 

Dit is dan juis op hierdie laaste vlak van intervensie waar die rot van die staat 

belangrik word ten opsigte van die beginsels van staatsbeleid. 

78 Gabriel A "Socio-economic rights in the Bill of Rights: Comparative lessons from India" (June 1997) Vol 1 No 6 HRCLJSA 8 

79 Ibid 9 

80 Artikel 7(2) 

81 Gabriel (supra) 

82 Ibid 9 



- 22-

Die reg op die omgewing, soos reeds aangedui, val nie binne die afdwingbare 

fundamentele regte in die lndiese Grondwet nie. Dit word vervat in 'n reeks 

aanwysende beginsels. Artikel 47 plaas 'n plig op die staat om die vlak van voeding 

en lewenstandaard op te hef, sowel as om openbare gesondheid te bevorder. Artikel 

48A verplig die staat om die omgewing te beskerm en te verbeter. Laastens plaas 

artikel 51 (A)(g) 'n plig op alle burgers om die omgewing te beskerm en te verbeter. 

Die aanwysende beginsels het twee kenmerke, naamlik die onafdwingbaarheid 

daarvan wat ingeskryf is in die Grondwet83 en die feit dat dit fundamenteel is tot die 

bestuur van die land, deurdat dit die wetgewer verplig om daarvolgens op te tree. 84 

Dit vervul 'n belangrike rol by die uitleg van wetgewing as gevolg hiervan.85 Dit word 

beskou as die minimumvereistes vir 'n beskaafde bestaan en hoewel dit nie 

afdwingbaar deur die howe is nie, " ... they provide a framework for understanding the 

intention of the legislature and may justify certain restrictions on fundamental rights 

which otherwise would not have been possible".86 Hierdie beginsels word as die gees 

en siel van die lndiese Grondwet beskou waardeur dit 'n bepaalde invloed uitoefen op 

staatsadministrasie, finansies, mannekrag en tegnologiese ondersteuning ten opsigte 

van sosio-ekonomiese kwessies.87 

Die onderlinge verhouding tussen fundamentele regte en beginsels van staatsbeleid 

het tot baie onsekerheid aanleiding gegee. 88 89 

83 Artlkel 37 

84 De Villiers B "Directive principles of state policy and fundamental rights: The Indian experience" (1992) SAJHR 29 op 34 

85 Ibid 34 

86 Ibid 37 

87 Ibid 38 tot 39 

88 Daar is aanvanklik gemeen dat fundamentele regte meer gewig dra as aanwysende beginsels in gevalle van botsings. 
Hoewel die howe sou poog om die regte en beginsels in harmonie met mekaar te interpeteer, sou dit nooit 'n fundamentele reg 
mag aantas nie. Die staat is verplig om programme te inisieer om aan die aanwysende beginsels te voldoen, maar dit sou altyd 
onderhewig wees aan fundamentele regte. Vergelyk De Villiers (supra) 41 tot 43 en Madras v Champakam Dorairajan 1951 
AIRSC226 

89 Gedurende die tweede ontwikkelingsfase is 'n plig op die howe geplaas om 'n balans te skep en te handhaaf tussen regte en 
beginsels. Die beginsels skep die instrument waarmee fundamentele regte geinterpeteer word en die omvang daarvan verstaan 
moet word. Vergelyk De Villiers (supra) 43 tot 45 en Chandra Bhawan Boarding and Lodging Bangalore v The State of Mysore 
1970 SCR 600 
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Huidige speel die howe 'n veel meer aktivistiese rol om sosio-ekonomiese 

veranderinge te bewerkstellig. In die baanbrekersaak van Maveka Gandhi v Union of 

lndia90 beslis die hof dat die beginsels die kontoer en grense van openbare belang 

verteenwoordig en dat staatsoptrede in gepaste gevalle fundamentele regte kan 

beperk ten opsigte van die openbare belang. 

Sedertdien speel die howe 'n aktiewe rol en het hulle tradisionele rol grootliks 

ontwikkel om op 'n onverskrokke, kreatiewe en verbeeldingryke wyse 'n nuwe 

regskultuur tot stand te bring. 91 Sekere regters is aangegryp deur die onmag van die 

staat om haglike sosio-ekonomiese toestande van miljoene lndiers te verbeter en het 

aktief begin om die regte van armes en die minderbevoorregtes aan te spreek deur 

hulle uitsprake. 92 

Die tradisionele eng beskouing van locus standi is uitgebrei om enige "public spirited 

individual or group" die geleentheid te gee om die howe te nader.93 Die radikale nuwe 

benadering deur die lndiese Hooggeregshof het ook die omgewing bevoordeel. 

In die bekende saak van MC Metha v Union of /ndia94 het die hof gereageer op 'n 

petisie teen leerlooierye wat die Ganges rivier met gevaarlike afvalstowwe besoedel 

het. Die hof het beveel dat die looierye gesluit sal word as dit nie afvalstowwe 

behandel voordat dit in die rivier gestort word nie. Hoewel die hof die moontlike 

verlies van werk en inkomste in ag geneem het indien die looierye sou sluit, beslis die 

hof dat "life, health and ecology have greater importance than people".95 

90 1978 1 Sec (SC) 248 

91 Meer S "Litigation fundamental rights: Rights litigation and social rights litigation in India: A lesson for South Africa (1993) 

SAJHR 358 op 360 

92 Ibid 360 

93 Ibid 362 en SP Gupta v President of India AIR 1982 SCC 149. Oaar is verder 'n sogenaamde "epistolary jurisdiction" 
geskep deurdat 'n aangeleentheid ingevolge 'n vereenvoudigde prosedure aanhangig gemaak kan word deur 'n brief te rig aan 'n 
hof of regter. Selfs telegramme en koerantuitknipsels het al by geleentheid 'n saak begin. Bewyslas op litigante in sake van 
openbare belang is vervang deur feitekommissies. Sodanige kommissies word effektief en omvattend gebruik. Die howe het 
verder 'n stelsel ontwikkel om nie net bevele toe te staan nie. Die effektiwiteit daarvan is in elk geval twyfelagtig. Deur 'n 
•creeping jurisdiction" monitor die howe op 'n gereelde basis dat die bevele wel toegepas word. 

94 1987(4) sec 463 

95 Sorabjee S J "Protection and promotion of fundamental rights by Public Interest Litigation in India" (1993) No 51 The Review 
31 op 34 
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Die nuwe prosedures gevolg deur die howe, het nie kritiek ontglip nie. Die hoofklagte 

is dat die howe hulle begewe het op die terrain van die staatsadministrasie en 

daardeur staatsbeleid vasstel. Deurdat 'n spesifieke regter gekies kan word om 

petisies aan te stuur, word meer progressiewe regters toegelaat om hulle persoonlike 

sieninge op die regsisteem af te dwing en kan die uitkoms van 'n saak bepaal word 

deur die "regte" persoon te kies. Meer96 betoog egter dat hierdie sisteem die 

uitmeting van geregtigheid in India aangehelp het, ten spyte van die fel sosio

ekonomiese werklikhede, armoede en ellende. 97 

Daar is baie ooreenkomste tussen Suid-Afrika en India. Seide word geknel deur 'n 

diversiteit van rasse, godsdienste, tale en kulture. Seide toon skrille kontraste tussen 

'n welvarende minderheid en oorweldigende armoede by die meerderheid.98 Seide is 

in 'n stryd gewikkel: die noodsaaklikheid van verandering en ontwikkeling wat weer 'n 

ernstige invloed op die omgewing het. Seide is vasgevang in die stryd tussen die 

opheffing van die massas, ontwikkeling, beskerming van die omgewing en die 

toepassing van 'n sinvolle beleid van volhoubare ontwikkeling. 

India het standpunt ingeneem in die stryd om die omgewing te beskerm. Nie net 

speel die howe 'n beslissende rol nie, maar die staatsadministrasie het opvolgende 

vyfjaarplanne geimplementeer om omgewingsbewaring aan te moedig. Seskerming 

van die omgewing word nie slegs as 'n riglyn by ontwikkeling beskou nie, maar word 

as die basis van ontwikkeling geag. 99 100 

96 Supra 

97 
Ibid 372 

98 Ibid 372 

99 Vibhute KI "Environment, development and the law: The Indian perspective" (1995) Vol 7 No 2 Journal of Environmental Law 
135op 140 

100 
Die vierde plan (1969 -1974) benadruk die beskerming van die omgewing gedurende ontwikkeling. Die vyfde plan (1974 -

1979) slaan ag op die balans tussen ontwikkelingsbeplanning en omgewingsbestuur. Die sesde plan (1980 - 1985) is gerig op 
omgewings- en ekologiese beginsels in grondgebruike, landbou, bosbou, water, lug, visserye, ensovoorts. Die sewende plan 
(1985 - 1990) beskou omgewingsbestuur as die riglyn by volhoubare ontwikkeling in harmonie met die omgewing tydens 
ontwikkeling. 
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Daar bestaan ook 'n skynbare kloof tussen die formulering van die lndiese Grondwet 

en die Suid-Afrikaanse Grondwet. Die reg op die omgewing word in die lndiese 

Grondwet vervat ender onafdwingbare beginsels van staatsbeleid. Soos reeds 

gesien, word die beginsels geinterpreteer om, ender andere, 'n plig op die staat te 

plaas om aktief op te tree om die omgewing te beskerm deur wetgewing, · staatsbeleid 

en optredes. Dit is dan ook hier waar dit aansluit by artikel 24(b) van die Suid

Afrikaanse Grondwet. Soos reeds betoog, plaas artikel 24(b) 'n plig op die staat om 

die omgewing in verskeie opsigte te beskerm deur die uitvaardiging van redelike 

wetgewing. Soos in India sal hierdie beginsel die staat verplig om alle beleidsbesluite 

en wetgewing te meet aan hierdie plig. Die Suid-Afrikaanse posisie is, myns insiens, 

egter sterker deurdat die fundamentele reg op die omgewing wat in artikel 24(a) 

geskep word, 'n basis gee waarvolgens alle wetgewing geinterpreteer sal word. Daar 

hoef dus nie bloot staatgemaak te word op 'n beginsel wat die staatsbeleid moet lei 

nie. Die howe kan 'n fundamentele reg toepas en hoef nie net te bepaal of 

staatsbeleid met hierdie beginsel ooreenkom nie. Dit behoort binne die konteks van 

volhoubare ontwikkeling 'n balans te bring wanneer ander sosio-ekonomiese regte ter 

sprake is. 

Daar is reeds voorsiening gemaak vir die uitbreiding van locus standi in die Suid

Afrikaanse Grondwet. 'n Bespreking daarvan val egter buite die omvang van hierdie 

onderwerp. Wat wel van belang is, is die vernuwing wat binne die lndiese regstelsel 

plaasgevind het met betrekking tot die optredes van die howe om die staat te forseer 

om sy pligte na te kom. Die omvang van hierdie ontwikkeling is vreemd binne die 

baie konserwatiewe regsisteem alhier. 'n Nuwe grondwetlike bedeling en 'n wyer 

hersieningsreg van hoer howe oor adminstratiewe optredes, mag egter die katalisator 

wees om ook in 'n soortgelyke rigting te ontwikkel binne die omgewings- en 

volhoubare ontwikkelingskonteks. 
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DEELD 

11. SLOT 

Die Wet op Omgewingsbewaring is 'n belangrike instrument in die stryd om 

volhoubare ontwikkeling. Saam met die GOB het dit in die vorige bedeling 'n goeie 

teoretiese grondslag gevorm waarbinne die omgewing beskerm kon word. 

lmplementering van OIB's is egter op 'n vrywillige basis onderneem en GOB is op 'n 

lukrake wyse toegepas. 

Met die aanbreek van die nuwe grondwetlike bedeling het die omgewing oak gebaat. 

'n Fundamentele reg op die omgewing word in artikel 24(a) van die Grondwet 

beliggaam wat beskerming bied teen omstandighede wat nadelig vir liggaamlike en 

moontlik oak geestelike gesondheid kan wees. Deur artikel 24(b) word 'n plig op die 

staat gele, wat ook elemente bevat van die aanwysende beginsels van staatsbeleid 

soos vervat in die lndiese Grondwet. Artikel 24(b) plaas 'n plig op die staat om die 

omgewing deur, ender andere, redelike wetgewing te beskerm. Staatsorgane word 

nou vir die eerste keer gedwing om die omgewing te beskerm in besluitneming. 

Artikel 24(b) verbind omgewingsregtelike beginsels ook aan volhoubare ontwikkeling. 

Die regering het begin met 'n stelselmatige proses om wetgewing en beleid in 

ooreenstemming te bring met die nuwe grondwetlike beginsels en daardeur ook met 

internasionale omgewingsreg. Die Witskrif op 'n omgewingsbeleid in Suid-Afrika is 'n 

belangrike stap vooruit. Die omvangryke insluiting daarin van internasionaal 

aanvaarde beginsels is uiters bemoedigend. Wanneer hierdie beleid afgekondig 

word, sal dit saam met artikel 24(b) van die Grondwet 'n baie sterk invloed kan 

uitoefen op die staatsorgane wat besluite in verband met die omgewing uit hoofde 

van OIB's en andersins moet maak. Die Witskrif op Bewaring en Volhoubare Gebruik 

van Suid-Afrika se Biologiese Diversiteit en die Wet op Ontwikkelingsfasilitering is 

verdere voorbeelde van die omskakeling na grondwetlike beginsels. 



Ook binne die regeringsbeleid is daar 'n duidelike ommeswaai na internasionaal 

aanvaarde beginsels soos volhoubare ontwikkeling. Die HOP is 'n goeie voorbeeld 

hiervan. Lankverwagte regulasies is ook nou afgekondig ingevolge artikels 21 en 26 

van die Wet op Omgewingsbewaring wat ook hierdie wet in lyn bring met die 

Grondwet en hierdeur wegbeweeg van die onafdwingbare beleidsriglyne van die 

GOB. Geen regulasies is egter nog afgekondig ingevolge artikels 23 en 27 van die 

Wet op Omgewingsbewaring nie. Dit laat steeds 'n leemte ten opsigte van OIB's in 

beperkte ontwikkelingsgebiede. Dit dui moontlik dat daar binne die Suid-Afrikaanse 

konteks 'n sterker klem geplaas word op "conservation" as op "preservation". 

'n Mens kan jou egter nie blindstaar teen die teorie van beginsels op wetboeke en in 

beleidstukke nie. Vele ander faktore speel 'n ingrypende rot ten aansien van 

besluitneming en administratiewe aksies. Dit is juis by die implementering van die 

teorie waar daar ernstige vraagtekens ontstaan: 

Eerstens mag die ekonomiese werklikhede, veral die ontsettende armoede, 

gelykskakeling van ongeregtighede uit die verlede en die kritiese noodsaaklikheid vir 

ontwikkeling in Suid-Afrika, die grootste enkele bedreiging vir volhoubare 

ontwikkeling uitmaak. Uit die HOP en vele uitsprake van regeringswee is dit duidelik 

dat dit 'n oorwegende rol in regeringsbeleid speel. Die klem kan dus baie maklik en 

heel regverdigbaar starker geplaas word op ontwikkeling ten koste van die omgewing. 

Uit hoofde van die publiekregtelike karakter van omgewingsbewaring in Suid-Afrika, 

le besluite en aksies byna uitsluitlik in die hande van die staatsadministrasie. Hierdie 

administrasie is in die hande van individue wat die bevordering van die HOP op die 

hart dra en wat self moontlik gely het in 'n vorige bedeling. Hier behoort baie aandag 

geskenk te word aan die verandering van gedagtepatrone en die toerus met 

toepaslike inligting om objektiewe besluitneming te bevorder. 

Die rol van nie-regeringsorganisasies kan hier nie onderskat word nie. Gutto101 

betoog dat hierdie organisasies op grondvlak 'n invloed kan uitoefen om die denke 

101 Gutto SB O "Environmental rights litigation, human rights and the role of non-governmental- and people's organisations in 
Africa" (1995) SAJELP 1 opp 12 
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van die publiek te vernuwe en hulle bewus te maak van die omgewingskrisis. Juis 

binne die arm en onontwikkelde groepe kan daar deur 'n herbewusmaking van 

tradisionele waardes wat juis volhoubare ontwikkeling onderskryf, 'n groot 

verandering teweeg gebring word. Dit is egter nie 'n geringe taak nie. Dit is juis 

hierdie mense wat in 'n daaglikse stryd om oorlewing gewikkel is en wat smag daarna 

om ook die sosio-ekonomiese regte deur die Grondwet verleen, te geniet. Hulle het 

ook min erg aan die beskerming van die omgewing, maar behoort bewus gemaak te 

word daarvan dat fundamentele regte op 'n gesonde omgewing van kardinale belang 

is. 'n Intense opvoedingstaak en toegang tot inligting is nodig om hierdie mense se 

insigte te verander tot hulle eie voordeel, maar ook tot die voordeel van geslagte wat 

nog moet kom. Hierdie taak verteenwoordig moontlik die grootste uitdaging. Die 

omgewingsbewussyn van die indiwidu moet omgeswaai word vanaf verbruiking (of 

uitputting) van natuurlike hulpbronne na 'n benadering van rentmeesterskap 

("stewardship") teenoor die omgewing. 

Vir die amptenary om ingeligte besluite soos beoog in die voorgestelde 

omgewingsbeleid te kan maak, sat intense opleiding en herevaluasie van personeel 

benodig word. 

Artikel 24(b) van die Grondwet sal myns insiens die belangrikste faktor op die pad na 

volhoubare ontwikkeling wees. Dit plaas 'n plig op die staat om die omgewing te 

beskerm deur wetgewing en besluite wat voordelig vir die omgewing sal wees. Dit 

behoort staatsbeleid dramaties te beinvloed. Reeds is die inslag daarvan duidelik te 

bespeur in beide die Witskrif op 'n Omgewingsbeleid en die Witskrif: Bewaring en 

Volhoubare Gebruik van Suid-Afrika se Biologiese Diversiteit. Soortgelyke ondertone 

is ook sigbaar in die regulasies wat ingevolge artikels 21 en 26 van die Wet op 

Omgewingsbewaring afgekondig is, en die HOP. 

Die soortgelykheid van artikel 24(b) van die Grondwet aan die beginsels van 

staatsbeleid in die lndiese Grondwet, is reeds hierbo aangespreek. Uit die lndiese 

voorbeeld is dit duidelik dat die howe ten einde laaste die deurslaggewende rol moet 

speel. Die howe sal telkens genader moet word om administratiewe besluite te toets 

en wetgewing te meet aan die beginsels van die Grondwet. Soos reeds uitgewys, is 
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die howe deur tradisie konserwatief en is verandering 'n stadige proses. Kreatiwiteit 

sal nodig wees om prosesse te skep, soos in lndie gebeur het, waardeur die staat 

gelei kan word om omgewing en ontwikkeling op 'n volhoubare wyse te balanseer. 

Hierdeur sat die klemverskuiwing gemaak kan word om ontwikkeling in balans en 

harmonie met die omgewing te bring. 
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