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VERSLAG VAN
DIE VOORSITTER

VERSLAG VAN DIE
HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

Tertius Meyer Rienette Colesky

Die jaar 2020 is verseker ’n jaar 
om te onthou en dalk vir al die 
verkeerde redes.
 
Dit is die jaar wat COVID-19 
met al sy uitdagings gebring 
het; ook is dit die jaar waarin 
ons damvlak weer tot net 
bo 6% gedaal het en ons 
watertoekenning weer eens 
tot 20% van volkwota beperk 
is. Die voortslepende droogte 
wil net nie wyk nie.

Dit is ook die jaar waarin 
“normaal” geskuif het, soms 
ook ten goede, menslike 
beweging en reis beperk is en 
juis hier het die belang van 
die Landbou ook opnuut aan 
die lig gekom. Landbouers 
kon met minimale beperkings 
amper normal funksioneer, 
werk verskaf en kos produseer, 
terwyl soveel ander bedrywe 
weggekwyn het.

By die Gamtoos-
Besproeiingsraad het dinge 
grotendeels glad verloop 
en is groot dele van die 
kanaalstelsel professioneel 
herstel. 

Die moeilikste ding wat ons 
moes doen is om die 80% 
beperking te bestuur. Die 
aanduidings is daar dat ons 
strategie wel werk, aangesien 
die damvlak stadig aan 
die opwaarts kruip na die 
onlangse reënbuie in die 
opvanggebied.

Ek wil Rienette en haar 
bestuurspan bedank vir 
hulle harde werk, maar veral 
vir hulle betrokkenheid en 
sigbaarheid op ons skema.

My bede is dat ons eersdaags 
goeie reën sal kry wat ons 
damvlak voldoende sal laat 
styg om beperkings op te hef.

“The world as we have created 
it is a process of our thinking. 
It cannot be changed without 
changing our thinking.”
― Albert Einstein

Albert Einstein het geweet 
hoeveel beperkinge ’n wêreld 
inhou wat gevorm is deur ’n 
spesifieke manier van dink. 

Gedurende die laaste 
jaar is die denkwyse van 
die bestuur voortdurend 
uitgedaag en vandag 
probeer die bestuurspan van 
die Besproeiingsraad ons 
denkwyse op ’n daaglikse 
basis uitdaag.

Daar is drie direkte oorsake 
wat ons noop om anders te 
dink: Ons politieke omgewing, 
ons ekonomiese omgewing 
en laastens ons wetlike 
omgewing.

Polities is dit belangrik om 
verhoudings te bou en sigbaar 
te wees. Hierdie verhoudings 
ontsluit geleenthede sowel 
as fondse. Ekonomies is 
dit belangrik om kreatief 
te dink, juis omdat die 
ekonomie geweldige druk 
beleef. Laastens is daar tans 

belangrike gebeure binne die 
regulasies van die Nasionale 
Waterwet wat ’n direkte 
impak op die Gamtoos-
Besproeiingsraad en die 
gebruik van water het.

Ek is dankbaar vir ’n passievolle 
span vir wie geen versoek te 
veel moeite is nie. Hoewel dit 
soms ’n uitdaging is om “buite 
die boks” te dink, word ’n lekker 
samehorigheid geskep, juis oor  
die kreatiewe oplossings wat 
dit  tot gevolg het. 

Die bestuur van die 
Besproeiingsraad word 
gelei deur ’n Raad wat 
uiteenlopende vaardighede 
het en gevolglik goeie, 
objektiewe besluite neem.
 
Mnr Tertius Meyer is die Raad 
se voorsitter en die res van die 
lede is mnr Marthinus Colesky 
(ondervoorsitter), mnr Khaya 
Katoo, mnr SG Ferreira, mnr 
Jacques du Preez en mnr 
Manus Meyer. Laasgenoemde 
het die afgelope jaar by die 
Raad aangesluit.



COVID-19 
Die situasie rondom die COVID-19-pandemie 
het die Besproeiingsraad, soos baie ander 
organisasies en sektore, genoop om anders te 
dink rondom operasionele implementering.

As ’n noodsaaklike diens het die Raad met 
kernfunksies voortgegaan. Alle implementering 
rondom natuurlike hulpbronne het egter 
gestaak van die 28ste Maart en is eers die 1ste 
Junie hervat.

Dit het voorgekom of die piek van die pandemie 
bereik sou word tydens die normale droë periode 
van die hoofkanaal. Risiko is beperk deurdat 
daar besluit is om geen duikpype gedurende 
hierdie onderhoudsperiode skoon te maak nie. 
Die erns van die damvlak is ook in ag geneem 
en daar is besluit om so min as moontlik water 
weg te gooi gedurende hierdie noodsaaklike 
onderhoudsproses. Strategies is slegs die oop 
kanaalsisteem skoongemaak en herstel vanaf 
Hankey tot by Loerie. 

Streng protokol en uitgebreide kommunikasie 
binne ons organisasiestruktuur is gevolg tydens 
die nasionale inperkingstydperk. Die direkte 
impak was gevolglik minimaal op die Raad.

TRANSFORMASIE 
 
Die Gamtoos-Besproeiingsraad is in 1991 
as ’n besproeiingsraad geproklameer en is 
’n statutêre liggaam onder die Nasionale 
Waterwet van 1956. Die bedoeling van die 
Nasionale Waterwet van 1998 was onder meer 
dat besproeiingsrade omgeskakel word na  
waterverbruikersverenigings. 

’n Waterverbruikersvereniging se hoofdoel is om 
water in ’n bepaalde area te bestuur. Dit het die 
regsvorm van ’n koöperatiewe vereniging van 
individuele waterverbruikers wat waterverwante 
aktiwiteite onderneem tot almal se voordeel.

Die Departement van Waterwese en 
Sanitasie het onlangs weer die proses 
begin om besproeiingsrade om te skakel na 
waterverbruikersverenigings. Die Gamtoos-
Besproeiingsraad is die enigste besproeiingsraad 
in die Oos-Kaap wat vir die omskakeling 
geidentifiseer is.

Die verwagting bestaan ook dat die hidrologiese 
grense van die nuwe statutêre liggaam meer 
omvattend sal wees om meer effektiewe 
waterbestuur uit te voer deur almal wat ’n belang 
het by ’n bepaalde waterbron te betrek by die 
bestuur daarvan. 

WATERBEPERKINGS 

Damvlak 
soos op 30 Junie Jaar % beperking op 

volkwota % verbruik van kwota

7.11% 2020 20% --

44.98% 2019 85% 84.2%

7.89% 2018 40% 113% 

18.65% 2017 40% 98.8%

68.03% 2016 100% 93.8%

100.27% 2015 100% 82.4%

88.97% 2014 100% 73.2%

87.18% 2013 100% 80.9%

87.96% 2012 100% 78.7%

100.93% 2011 100% 70.2%

34.42% 2010 40% 89.3%

Landbouwaterverbruikers ontvang 60.188 
miljoen kubieke meter water uit die Kouga dam 
gedurende ’n normale 100% toekenningsjaar. Die 
Hankey en Patensie munisipaliteite ontvang ook 
’n toekenning sowel as die Nelson Mandelabaai 
Munisipaliteit. Tydens ’n volkwota jaar ontvang 
NMBM 23 miljoen kubieke meter water per jaar.

Die landbouverbruikers was beperk met 15% 
gedurende die 2019/2020 waterjaar. Hierdie 
beperking het ook gegeld vir die Kouga 
Munisipaliteit sowel as die Nelson Mandelabaai 
Munisipaliteit.

Die beskikbaarheid van 85% van die totale 
kwota het verbruikers die geleentheid gegun 
om in ’n mate te herstel van twee waterjare 
(2017/2018 en 2018/2019) waar daar slegs 
40% van die waterkwota beskikbaar was vir 
landbouverbruikers. Aan die einde van Junie 2020 
het waterverbruikers 84.2% van die 85% kwota 
gebruik. Vir die huidige waterjaar is 20% van die 
totale kwota aan landbouverbruikers toegeken.

Die Kouga dam se vlak het op 7.11% gestaan op 
die 30ste Junie 2020. Die toekenning van 20% op 

landbouverbruik het ongekende belangstelling 
van die media uitgelok. Die toekenning opsigself 
voorspel ’n baie uitdagende jaar in terme van 
landbou in die Gamtoos Vallei. 

Die Nelson Mandelabaai Munisipaliteit is met 
70% uit Loerie beperk. Die twee westelike bronne 
wat die Metro van water voorsien, die Mpofu en 
Churchill damme, se watervlak is ook tans krities 
laag. Die Kouga Munisipaliteit het 70% van hul 
totale kwota ontvang. Beide die Metro en die 
Kouga het gedurende die 2019/2020 jaar binne 
hul kwota onttrek. 

Dit is uiters moeilik om so ’n lae watertoekenning 
te bestuur. Die strategie word gevolg waartydens 
daar vir vier dae in ’n week water aan verbruikers 
gelewer word en tydens die oorblywende drie 
dae van die week word die sluis van die Kouga 
dam gesluit. Tydens die vier dae van ’n week 
word ’n kwart van die gemiddelde historiese 
persentasie van ’n bepaalde maand in die 
sisteem vrygelaat.

Die Kouga dam het op 6.71% gedraai en die 
damvlak is besig om stadig te styg in reaksie op 
strategiese bestuur.



OPERASIONELE GESONDHEID 
Finansiële State 2019/2020

Die COVID-19-pandemie het op alle aspekte van ons samelewing ’n impak gehad, ook op die Raad se 
finansiële state. Nodige besteding op die onderhoud van ons kanaalstelsel kon nie plaasvind tydens die 
2019/2020 finansiële jaar nie. Hierdie onderbesteding is strategies aangewend en die nodige pype is 
aangekoop vir die vervanging van geïdentifiseerde pyplyne. Daar is ook onderhoudsmateriaal gekoop 
om die nodige onderhoudswerk aan die laaste drie kilometer van ons kanaalstelsel te doen.

Die volgende ten opsigte van die finansiële state is noemenswaardig:
• Die totale reserwes van die Raad beloop R26.1 miljoen. 

R25.8 miljoen (Junie 2019).

• Waterbelasting gevorder beloop R23 miljoen. 
R18.4 miljoen (Junie 2019)

• Waterbelasting inkomste beloop 70.2% van die inkomste (2018/2019 = 62%).

• Werk vir Water inkomste subsidieer die begroting met 13.5% (2018/2019 = 13.5%).

• R1.4 miljoen se pype is aangekoop om geïdentifiseerde pyplyne te vervang.

• R800 000 se onderhoudsmateriaal is aangekoop vir die laaste deel van die skema.

Begroting 2020/2021
• Geen verhoging ten opsigte van waterbelasting is vir die huidige waterjaar gemaak nie. Die hoofrede 

hiervoor is die vlak van die beperkings.

• Die totale begroting beloop R33 724 800.

• Waterbelasting beloop 63% van die totale begroting en Werk vir Water inkomste subsidieer die 
begroting met 13.7%.

Een van die hoofdoelstellings van die Raad is om 
te verseker dat ons skema in die bes moontlike 
toestand bly. Dit is baie duur om pyplyne en 
strukture op ons skema te vervang en daarom is 
dit uiters belangrik om die lewensduur van die 
skema te verleng. 

Gedurende die afgelope jaar is daar goeie stelsels 
in plek gesit om die toestand van ons sisteem te 
verstaan en te monitor en dan ook om behoorlike 
beplanning te doen rondom die nodige risiko 
areas.

Verskeie belangrike werke is gedurende 
2020/2021 voltooi. Die katodiese beskerming 
van die staalduikpype op die hoofkanaal, wat 
Hankey, Chigwell en Milton behels, is gedurende 
die jaar herstel. Hierdie beskerming verseker 
die lewensduur van die pype deurdat dit deur 
’n elektriese stroming die buitekant van die 
staalpyp beskerm teen roes. 

Die Buffelshoek duikpyp is deel van die 
Departement van Waterwese en Sanitasie se 
kapitaalbegroting binne die volgende jare. 
’n Ontwerp is reeds deur die Departement 
aanvaar vir die nuwe duikpyp. Buffelshoek is vir 

’n geruime tyd ’n groot bron van kommer vir 
die Raad. Die duikpyp is geografies baie moeilik 
geleë en indien die pyp sou faal kan dit ernstige 
gevolge vir die hele Gamtoos Vallei en die Metro 
inhou. Die Raad het reeds op verskeie plekke die 
duikpyp met staal uitgevoer om die risiko van ’n 
katastrofiese breuk af te weer.

Gedurende die jaar is verskeie lugkleppe vervang, 
maar ook ingesit op areas waar dit nodig was. Die 
benadering is dat pyplyne in die geheel toegerus 
word met lugkleppe om sodoende ’n totale 
pyplyn te verbeter. Hierdie sal ’n voortdurende 
proses word om breuke te verminder en die 
skema meer effektief te bestuur.

Die beperking wat die COVID-19-pandemie op 
die operasionele werk van die Raad geplaas 
het, het die geleentheid gegun om behoorlike, 
maar ook baie nodige, onderhoud te doen op 
kanaal 108 en 109. Hierdie is die laaste deel 
van ons skema net voor die water in die Loerie 
dam invloei. Daar is nuwe metodes beproef en 
nadat krake gevul is, is die hele kanaal met ’n 
rubberlaag uitgeverf. 

FINANSIËLE GESONDHEID 

Beskrywing Vorige Tarief Nuwe Tarief % Styging

Opvanggebied-heffing (DWS) R188.80 R200.80 6.35%

Heffing op hoofkanaal en Kougadam 
(DWS) R304.80 R322.40 5.77%

Gamtoos-Besproeiingsraad belasting R2706.40 R2676.80 -1.09%

Totaal (basies vir 80% of minder 
van Volkwota) R3200.00 R3200.00 0.0%

Groottotaal (Volkwota) R3576.92 R3576.92 0.0%

Bedrae sluit nie BTW in nie.

Die Raad streef daarna om die skema goed te onderhou en daar is ’n wesenlike verskil in vergelyking 
met ander skemas.



Werk vir Water, ’n Natuurlike Hulpbron-
bestuursprojek (NRM) van die Departement van 
Omgewingsake, vorm ’n groot deel van die Raad 
se bedrywighede en hoewel min van die voltydse 
personeel van die Raad betrokke is om aan 
hierdie projekte ’n lewe te gee, kan die omvang 
van die werk nie onderskat word nie.

Die Raad implementeer 34 projekte met ’n 
totale begroting van R82 miljoen vir 2020/2021. 
Die finansiële stand van ons staatskas sowel 
as die hertoewysing van fondse in terme van 
die COVID-19-pandemie het ’n uiters ernstige 
impak op begrotings wat beskikbaar is vir die 
implementering van die 34 projekte gehad.

Minder individue kon in diens geneem word 
en gedurende die afgelope jaar was daar lang 
tydperke waartydens daar geen implementering 
plaasgevind het nie. Die kommissie wat verdien 
word uit die besteding van hierdie begrotings 
word gevolglik geaffekteer.

Verskeie kantore vir die Werk vir Water onder 
die Gamtoos-Besproeiingsraad (GBR) vaandel 
bestaan in die provinsie. Die gebied strek 
van Matatiele naby die Lesotho-grens tot in 
Tsitsikamma. Die 30 personeelhede wat uitsluitlik 
vir hierdie werk in diens geneem is, word deur 
drie Areabestuurders bestuur. Die areas is GBR 
Oos, onder mnr Andrew Knipe, GBR Wes, onder 
mnr Edwill Moore, en GBR Noord-Oos, onder mnr 
Justice Ngcengane.

Oor die aansienlike aantal jare wat ons Natuurlike 
Hulpbron Projekte implementer, het die Raad 
’n unieke kennis rondom implementering 
opgebou. Dit het ons ook die geleentheid gegee 
om betrokke te wees by gemeenskappe wat ons 
andersins nie sou leer ken het nie en sodoende 
’n verskil te maak in baie mense se lewens in 
terme van werkskepping, maar hierdie werk 
het ook ’n direkte impak op ons omgewing en 
watersekuriteit.

WERK VIR WATER PROGRAM 



DIE PAD VORENTOE 
Die Besproeiingsraad is passievol om water effektief aan alle verbruikers teen ’n bekostigbare prys te 
voorsien. Ons beweeg doelgerig onder die Raad se bestuur om hierdie doelwit te bereik.

Elke dag kom met uitdagings, maar ook ’n sistematiese manier van werk. In die volgende jaar sal die 
onderstaande van belang wees:
• Die omskakeling na ’n waterverbruikersvereniniging. 

• Leiding, betrokkenheid en bemagtiging van ons kommersiële waterverbruikers met ’n erns tot 
dienslewering.

• Betrokkenheid en bemagtiging van ons ontwikkelende landbouwaterverbruikers.

• Die ontsluiting van plaaslike potensiaal deur leerlingskappe in terme van Landbou.

• Die strewe na effektiewe waterverskaffing.

Die Besproeiingsraad wil nie reaktief ten opsigte van die voortdurend veranderende omgewing wees nie. 
Alhoewel verandering nooit gemaklik is nie, bring dit byna altyd geleenthede. Hierdie geleenthede moet 
aangegryp word en dit kan slegs gedoen word indien die omgewing verstaan word en die Raad korrek 
geposisioneer is. 

“Asimi, siyaqhuba.”
“Ons staan nie stil nie, ons beweeg vooruit.”

www.gamtooswater.co.za


