


Die SKA Suid-Afrika Grondaankope Program word 
ondersteun deur die wetgewing gepromulgeer vir 
die  Nasionale Navorsingstigting en Sterrekundige 
Geografiese Voordeel.

In terme van die Sterrekundige Geografiese Voordeel wet, 
is ‘n area geïdentifiseer as deel van die “Core astronomy 
advantage area”. Die “Core astronomy advantage area” 
maak voorsiening vir die konstruksie, instandhouding 
en funksionering van ’n radio astronomie navorsing 
fasiliteit. Die “Core astronomy advantage area” maak ook 
voorsiening vir die beskerming van alle radio astronomie 
instrumente teen radio frekwensie steuringe.

Die grondaankope word gerig deur die internasionale 
vasgestelde wetenskaplike ontwerp van die SKA radio 
teleskoop instrument. ’n Werkgroep bestaande uit van 
die wêreld se voorste radio astronomie wetenskaplikes  
het die wetenskaplike ontwerp op die SKA instrument 
onderneem onder leiding van die internasionale SKA 
Organisasie. Die spesifieke ontwerp sal wetenskaplikes in 
staat stel om die beste wetenskap en navorsing in hierdie 
veld te fasiliteer en te genereer vir toekomstige gebruik.

Die SKA Suid-Afrika Grondaankope program is een van 
vele projekte wat onderneem word deur SKA Suid Afrika 
om die totstandkoming van die SKA te verwesenlik. 

SKA Suid-Afrika ondersteun en bedryf beginsels van 
goeie buurmanskap, vertroue, eerlikheid en gemeenskap 
samehorigheid. Hierdie beginsels word dan ook nou 
voortgesit in die grondaankope proses.
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SKA Suid-Afrika 
Grondaankope Proses
Die grondaankope proses word befonds deur die 
Nasionale Navorsingstigting. Enige wedersydse 
gesprekvoering rakende aankope sal dus gedryf word 
deur ’n waardasie proses, ondersteun deur soveel 

inligting as moontlik rakende 
verbeteringe aangebring 

en geregistreerde (of 
ongeregistreerde) regte.

Stappe vir die 
grondaankope 

proses

• Geaffekteerde grondeienaars wat deur die grondaankope 
proses geraak word sal direk gekontak word op ‘n 
individuele basis. SKA Suid-Afrika stel vertroulikheid 
hoog op prys en sal dus eers met al die eienaars in gesprek 
tree om die proses te verduidelik en te formaliseer  deur 
‘n kontrak wat ons verklaring van voorneme met die 
grondeienaar deel en ook voorbereidings  tref vir die 
waardasieproses.

• Inligtingstukke rakende die waardasieproses sowel as 

Stap 1

Kennisgewing  
aan geaffekteerde  

grondeienaars

• Sodra goedkeuring ontvang is van geaffekteerde 
grondeienaars sal die waardasie  deur ‘n professionele 
waardeerder en omgewings impakstudies aanvang 
neem.  ’n Inligtingsdokument oor die verskeie studies en 
waarderingsproses sal aan grondeienaars verskaf word.

• Die afhandeling van die omgewings impakstudies word 
gelyktydig onderneem saam met die waardasie om toegang 
tot eiendom te minimaliseer en te bestuur in samewerking 
met die grondeienaar/s.  Verdere gesprekke rakende die 
aankoop van die geïdentifiseerde eiendomme sal gelei word 
deur die finalisering van die waardasie van die eiendom en 
die verwante faktore.

• Die waardasie is gebaseer op grondwaarde, verbeterings en 
moontlike kwantifiseerbare verliese wat bewys kan word.

Stap 2

Onderneming van waardasie 
en omgewings impakstudies

• Na die afhandeling van die waardasie sal ’n voorlopige 
skriftelike aanbod voorberei word en oorhandig word 
aan die grondeienaar vir  oorweging. Gesprekke rakende 
die waardasie sal volg. ’n Tweerigting dialoog met die 
grondeienaar sal gefasiliteer word om gesamentlike 
oplossings te ontwikkel in die proses.

Stap 3

Voorlopige aanbod 

• Indien die grondeienaar die aanbod aanvaar sal die 
oordragsprokureur in kennis gestel word om die  
oordrag so spoedig moontlik te fasiliteer. 

Stap 4a

Aanvaarding van die aanbod 

• Indien die grondeienaar nie die aanbod aanvaar nie sal SKA 
Suid-Afrika se fasiliteringspan weer in gesprek tree met die 
eienaar. Alle pogings sal aangewend word om die waardasie 
beter te verstaan. Gesprekke kan lei tot bevestiging of 
hersiening van die aanbod. 

Stap 4b

Nie-aanvaarding van aanbod

• Na aanleiding van gesprekke sal ’n finale aanbod aan die 
grondeienaar gemaak word waarna proses 4A in werking sal 
tree op aanvaarding van die aanbod. Onteiening van grond sal 
net in uiterste gevalle oorweeg word deur SKA Suid-Afrika 
nadat alle pogings om tot ’n vergelyk met grondeienaars te 
kom, uitgeput is, maar dit is ‘n noodwendige finale stap.

• Die onderliggende oordragooreenkomste soos wanneer 
die grond oorgegee moet word, wat die gebruiksreg van die 
grond in die tussentyd sal wees, hantering van plaaswerkers 
en enige unieke aspekte soos geïdentifiseer gedurende 
gesprekvoering, sal bespreek word.

• SKA Suid-Afrika sal in gesprek tree met die grondeienaar/s 
rakende hierdie proses. Alternatiewelik sal SKA Suid-Afrika 
met enige ander persoon ontmoet wat regtens deur die 
grondeienaar opdrag gegee is om in gesprek te tree rakende 
hierdie proses.

• SKA Suid-Afrika  is ten volle verbind om ‘n wedersyds 
aanvaarbare proses vir die aankoop van die geïdentifiseerde 
grond daar te stel.

Stap 5

Aanbied van finale aanbod

die voorgenome omgewings impakstudies soos onderneem 
is deur SKA Suid-Afrika sal verskaf word gedurende die 
gesprekvoering met geaffekteerde grondeienaars.

Profiele van 
SKA se span vir 
grondaankope
Programbestuurder: SKA Grondaankope:  
Alice Pienaar-Marais
Onderhandelaar: Bert Griesel
Regsaspekte: Hendrik Kotzé, Herman van Niekerk 
en Cynthia Dithatho Malebye
Waardeerders: Saul du Toit en Wesley Green 

internasionale reg en transaksies, swart ekonomiese 
bemagtiging, eiendomsreg en administratiewe reg.

Van Niekerk verskaf gereeld advies oor 
handelstransaksies, veral vir mense in die handels- en 
landbousektor.

Hendrik Kotzé
Regsaspekte

Hendrik Kotzé is sedert 2009 ’n direkteur van Werksmans 
Prokureurs. Hy is hoof van dié firma se afdeling gemoeid 
met eiendomsreg. Kotzé spesialiseer veral in eiendomsreg, 
asook omgewingsreg. Hy is veral kundig op die gebied 
van eiendomsoordrag- en ontwikkelings, omgewings- en 
erfenisreg, asook kommersiële eiendomsreg.

Kotzé is ’n voormalige vennoot by Jan S. de Villiers 
Prokureurs. Hy is ’n redakteur van die vaktydskrif 
Conveyancing Bulletin, asook lid van die Suid-Afrikaanse 
Eiendomsvereniging. 

Cynthia Dithatho Malebye 
 Regsaspekte

Cynthia Dithatho Malebye is sedert 2010 ’n vennoot van 
Malebye Motaung Mtembu. Sy was voorheen die enigste 
praktisyn verbonde aan Malebye Prokureurs. Malebye 
het ’n B. Juris-graad van die Universiteit van die Noorde, ’n 
LLB-graad van die Universiteit van die Witwatersrand en ’n 
LLM-graad van die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is 
ook gekwalifiseer as aktebesorger en notaris.

Sy is veral vaardig daarmee om advies te verleen en 
opinies te gee oor eiendomsverwante sake, die registrasie 
van oordragte, eiendomsverbande, onderverdelings, 
konsolidasies, onteienings, serwitute en notariële verbande. 
 

Saul du Toit 
Waardeerder

Saul du Toit is ’n boorling van die Namib-streek. Hy is tans 
uitvoerende hoof van die Appraisal Corporation wat in 1988 
in Kaapstad gevestig is. Dié firma het sedertdien gegroei tot 
een van die voorste en mees gerespekteerde (eiendoms-)
waardasiefirmas in die land.

Du Toit is geregistreer as ’n professionale waardeerder 
by die Suid-Afrikaanse Raad van Eiendomswaardeerders 
Professie (Reg: No. 2631) en het meer as 30 jaar 
ondervinding met waardasies. Hy is ’n genoot van die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Waardeerders (SAIV) en het gedien 
in die nasionale uitvoerende struktuur, asook in die suidelike 
(Kaapse) tak daarvan, insluitend as lid en voorsitter. Du 
Toit is lid van die South African Right of Way Association 
en die International Right of Way Association. Hy is ook ’n 
voormalige raadslid van die Wes-Kaapse afdeling van die 
Suid-Afrikaanse Vereniging van Eiendomseienaars (SAPOA).

Du Toit is aangewys as assessor in die grondeisehof en in 
die minister van finansies se belastingappèlraad, as kundige 
waardeerder. Hy het uitgebreide ondervinding met en kennis 
van onteieningswaardasies vir groot infrastruktuurprojekte 
waarmee die regering gemoeid is, wat hoofsaaklik op 
landbougrond plaasvind.

Wesley Green 
Assistent-waardeerder

Wesley Green is ’n waardasie-kandidaat wat Saul du Toit help 
met waardasies vir SKA Suid-Afrika. Hy werk sedert Januarie 
2007 by die Appraisal Corporation. Hy het sy nasionale 
eiendomsdiploma in eiendomswaardasie verwerf aan die 
Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie. 

Green registreer eersdaags as ’n vennoot-waardeerder 
(professioneel)..

Alice Pienaar-Marais
Programbestuurder: SKA Grondaankope

Alice Pienaar-Marais het meer as 15 jaar ondervinding met 
hoëvlak-onderhandelings in regeringstrukture om te verseker 
daar word aan strategiese doelwitte voldoen en dat projekte 
uitgevoer word.

Sy het in hierdie verband reeds met verskeie rolspelers 
gewerk om te verseker dat strategië soos die nasionale 
strategie om misdaad te voorkom (NCPS), beleid oor 
vuurwapens en die konsep van ’n geïntegreerde regstelsel op 
die hoogste vlak toegepas word. 

Pienaar-Marais het wyd ervaring in die polisie- en 
regsektor op ministeriële vlak. Sy bring derhalwe ’n 
uitgebreide begrip van regeringsprosesse, prosedures en 
protokol wat verband hou met die projek.

Sy het sterk bestuursvaardighede wat oor die jare geslyp 
is in verskeie bestuursposte. Dit is van kritieke belang om 
te verseker die nodige prosesse en prosedures is in plek om 
SKA1 toe te pas. 

Bert Griesel
Onafhanklike fasiliteerder en onderhandelaar

Griesel is aangewys as die onafhanklike fasiliteerder en  
onderhandelaar by die Nasionale Navorsingstigting om by te 
dra tot SKA Suid-Afrika se grondaankope program.

Griesel het ’n BCom-graad in sake-ekonomie en 
bedryfsielkunde, ’n BCom (Honneurs) van die Universiteit van 
die Vrystaat, asook ’n MCom-graad in personeelbestuur.

Hy is ’n geregistreerde bedryfsielkundige en –berader 
asook mentor en praktisyn gemoeid met die Raad van 
Gesondheidswerkers van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse 
Raad van Mensepraktisyns. 

Griesel het ook uitvoerende onderrigsertifikate van IMD in 
Switserland en die Universiteit van Michigan (IESE) verwerf.

Hy het meer as 40 jaar ondervinding op hierdie vakgebied. 
Hiervan was ’n belangrike deel gewy aan hulpbronbestuur 
en sake-administrasie op uitvoerende vlak in groot 
maatskappye soos Armscor, Denel, Infoplan en Kentron. 
Griesel was gedurende sy loopbaan onder meer ook ’n 
uitvoerende direkteur in die handelsbanksektor, asook 
gemoeid met ABSA Bank se kaart- en paaiementstelsel.

Hy is sedert 2014 betrokke by die SKA-projek, spesifiek as 
bestuurder van die Noord-Kaapse uitreikfase daarvan tydens 
die SKA-bodproses.

Herman van Niekerk
 Regsafdeling

Herman van Niekerk is ’n direkteur van Werksmans 
Prokureurs. Hy het ’n LLB-graad verwerf van die Universiteit 
van Stellenbosch asook ’n LLM-graad van die Universiteit van 
Kaapstad.

Van Niekerk het veral ondervinding in kommersiële reg 
(insluitende korporatiewe aankope en samesmeltings), 
eiendomsreg, gesondheidsorg en lewenswetenskappe.

Hy spesialiseer in handels- en verbruikersreg, 


