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VIII

'N KRITIESE ANALISE VAN DIE KOSTE VAN
DORPSONTWIKKELtNG
HOOFSTUK 1
1.

Inleiding
Dorpsontwi kkeling, of dorpstigting, kan
omskryf word as die ontwikk eling van onbeplande grond, of l andbougrond, tot 'n
dorpsgebied, opgedeel in wo onerwe waarop
noodsaaklike dienste gelewer kan word.
Kortweg word soms na dorpsontwikkeling
as die omskakel ing van 'n stuk landbougrond
tot 'n stedelike- of dorpsgebied verwys.
Die term l andbougrond, of onbeplande
grond, het geen verdere omskrywing nodig
nie.
In hierdie studie word na noodsaaklike
dienste as die verskaffing van water,
elektrisiteit en riolering op die wo onerwe
en die konstruksie van pad- en stormwaterbou in die voorg enome dorpsgebied, verwys.

2.
Verder word daar na die perso on of onderneming wat die ontwikkeling onderneem,
as die dorpsontwikkelaar verwys . Die
dorpsontwikkelaar kan 'n indi vidu, 'n
vennootskap, 'n maatskappy of 'n plaaslike
bestuur wees. Dorps ontwikkelaars kan
ond er 'n sentrale liggaam affilieer. Die
doel van so 'n sentrale liggaam, soos
byvoorbeeld die S.A.P.O.A. (South African
Property Owners Association), is hoofsaaklik om sy lede met die oplossing van
gemeenskapl i k e probleme te help.
Die term "koste" kan aan die hand van
Prof. Dr. H.J. van der Schroeff (Kosten
en Kostprijs : Deel 1 - Amsterdam, 1970:
Sewende Hersiene Ui tgawe) se beskouing
verduidel ik word. Van der Schroeff noem
dat elke v oortbrenging met koste gepaard
gaan en dat koste die rigsnoer vir enig e
produktiewe handeling vorm.
Hy omskryf die k oste-beg rip as volg:
"Kosten zijn waarde-eenheden, welke voor
de produkt ie moeten worden opgeoffe rd"
(Op Cit - p7)

Prof. Van der Schroeff omskryf koste in
die lig van die ekonomiese beginsels as
volg : "Dat het gestelde doel met het
geringste offer moet worden verkregen~
d.w.z. met de gering ste opoffering van
waarde" ( Op Cit - p7)
Verder tref Prof. Van der Schroeff 'n
onderskeid tussen uitgawes en koste:
"Er is eerst sprake van kosten indien de
opge offerde waarde een economische doelmatige bijdrage tot de voortbrenging
heeft gevormd. Is zulks niet het geval,
dan is de opgeofferde waarde als een
verspilling aan te merken, welke geen
constituerend deel vormt van kosten en
kostprijs" ( Op Cit
p8).
Die koste verbonde aan dorpsontwikkeling
moet dus 'n ekonomiese doelmatige bydrae
tot die ontwikkeling van 'n gebied lewer.
Verspillings moet sover moontlik uitgeskakel word en kan nie as 'n koste gereken
word nie.

4.
Die doel van hierdie studie is nie om 'n
standaardko ste vir dorpsontwikkeling daa r
te stel nie, maar eerder om die verskillende koste te id entifi seer en sover
moontlik te ontle ed . Ook is hierdie nie
'n riglyn vir die stappe wat gevolg moet
word om 'n dorpsgebied te ontwikkel nie,
want dit verskil van provinsie tot provinsi
en van st ad tot stad. Ne t s o verskil die
k oste verbonde aan dorpsontwikkeling ook
van stad tot stad en van streek tot streek .
Die bedr ae en syfers wat in die voorbeelde
en gevallestudie genoem word, is dus
relatief en aan ve randeri nge onderhewig.
'n Poging is egter aangewend om bedrae en
syfers te bekom wat verte enwoordigend is
van die we r klike koste-s i tua.sie in hedendaagse dorpsontwikkeling.

2.

Noodsaaklikhe id van Dorpsontwikkeling
I n die meeste groot stede is daar 'n
ernstig e tekort na woonerwe waarop

5.
noodsaaklike dienste gelewer kan word .
Oor die algemeen is daar voldoende
onbeplande grond, ma ar die ontwikkel ing
kan nie vinnig genoeg geskied om in d~e
steeds groeiende vraag na woonerwe te
voorsien nie.
Die groot vraag na woonerwe spruit voort
uit die bevolkingsgroei van die land,
immigrasie, die verstedeliking van die
blanke en die feit dat die gemiddelde
Suid-Afrikaner nie 'n permanente woonstelbewoner wil word nie.
Spekulasie het tot gevolg 'n 'oppotting'
van woonerwe. Die erwe is nou in die
hande van persone wat daarmee wil woeker
ten koste van ander wat dit dringend vir .
bou-doeleindes mag benodig.
Vas te eiendom was nog al tyd 'n aantrekl ike
beleggingsveld en woonerwe leen hulle
uitstekend hiert oe, veral as gevolg van
hul relatief lae pryse en die maklike terme
waarop erwe aangekoop kan word. Die

6.
nuutste wetgewing ingestel in Suid-Afrika,
na2ID.lik die \;et op Afbetal ing van Eiendom,
versterk verder die neiging tot
belegging in eiendom.
Die hoe boukoste het verder tot gevolg
da t, veral onder die jong er persone, persele
met dienste aangekoop vord maar dat daar
nie onmiddelik met die bou van 'n huis
begin kan word nie.
Laas g enoemde drie gevalle het tot gevolg
dat ert:e vmt and ersins beskikbaar sou
wees vir bou-doeleindes , nou tydelik uit
die mark ontt rek word.
Die aanbod van 1ioonerwe word baie gestrem
deur vertraagde proklamering en deur die
feit dat dienste nie vinnig genoeg verskaf
kan word nie. Laasgenoemde is veral toe
te s kryf aan 'n tekort aan kapitaal en
arbeid .
Die Kommissie van Onders oek na die voorkoms van hee r sende hoe verkooppryse van

onbeboude residensiele persele en onbeplande grond wat vir dorpsontwikkel i ng
bekom word - Pretoria, 1970 - skets die
posisie van die beskikb a arheid van onbeboude persele in ons vernaamste sentra
as volg:
Pretoria : Daar is nagenoeg 6 000 onbe. boude persele, terwyl daar ongeveer 2 000.
per j 2.ar benodig word . 0ngevee r 10 000
eri.ve is egter in die proses van dorpsontwikkeling, maar die lewering van dienste
v erska f ernstige probleme.
Port Elizabeth: Die stadsraad besit
self voldoende onbeplande grond, maar
woonerwe met dienste kan nie vinnig genoeg
beskikbaar gestel word n ie. Die v ertraging
in die lewering van diens te is blykbaar
toe te s k ryf aan 'n tekort aan kapitaal.
Durban: Die voorsiening van rioleringsdienste is die hoofoorsaak waarom daar
nie vinnig genoeg erwe me t dienste besk ikbaa r g estel kan word nie.

8.
Johannesburg : Die st adsraad is ver agt er
me t sy rioleringsprogram en dit kortwiek
voornemende ontwi kkelaars.
Volgens die Kommissie is die posisie op
die plattel a nd baie beter en word daa r
oor die algemeen geen ernstige tek ort aan
woonerwe ondervind nie.
Die Kommissie van Ondersoek voer die volgen<
hoofredes aan vir die nie-besk ikbaarheid
van wo onpersel e:
2.1

Rantsoenering en spekulasie:
Baie onbeboude persele is in die hande
van eienaars wat nie wil verkoop nie.
Oorspronklike ontwikkel aars h ou die
erwe terug met die oog op 'n stygende
mark en voer die mark met tussen-poses.
Baie erwe word ook deur pers one aangekoo p by wyse van 'n belegging .

2.2

Vertraging in die afhandeling van
dorpstigting.

2.3

Opveiling van persele deur plaaslik e
owerhede:
Ten einde die hoogste pryse vir di e
persele te b ehaal, word net klein
hoeveelhede op 'n sl ag opgeveil .

2. 4

Te duur onbepl ande grond:
Die besk i kbaarstelling van woonerv.. - e
word geaffekteer c1eur die feit dat
onbe pl ande grond s ·o duur is dat di t
onmoontlik, of nie winsgewend, i s om
erwe teen 'n prys besk ikbaar t e st el wat
die l a er middel i nkomstegroep kan
bekostig nie.
Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat die
rede waarom die vraag na wo onerwe die
aanbod daarvan oorskry , h oofsaaklik toe t e
s kryf is aan die feit dat die lewering
van noodsaaklike di enste die proses van
dorpsontwikkeling, en s o ook die aanbod
van erwe, vertraa.g.
Die vertraging van die l ewering van
n oodsaaklike di enste is di e gevolg van '.

10.

tekort aan kapitaal en a rbeid en 'n
gebrek aan voorafb epl enning deur sowel
die ont-ikkel aars as die pl aaslike
besture.

3.

Probleems te ling
Behuis i ng is vandag een van die bel ngrikste vraagstu.Kke wat dwarsoor die
we reld veel aandag geniet. Suid-Afrika
is geen uitsondering nie, alhoewel ons
op die huidige stadium nog nie met al
die probleme van die buiteland te kampe
het nie.
Die feit dat die beskikbaarheid van
onbeplende grond nie verhoog kan word
nie en dat daar 'n steeds toenemende
bevolking saanwassing is, verg dat noukeurige aandag aan behuising, en so ook
die ontwikkeling van dorpsgebiede , gegee
moet word sodat die beskikbare grond
tot 'n maks i mu.m benut k a n word .

11.

Die behuising wat besk ikbaar gestel word,
moet egter binn e die ek onomi ese ve rmoe
van die bevolk ing wees. Daarom is dit
van die allerg rootste belang dat die ·
k oste van dorps ontwikk eling g eminimaliseer
moet word soda t dit binne die bereik van
die verbruikers is om :n eie-pers eel aan
te s kaf en dit dan verder te ontwikkel.
Die doel van hierdie verhandeling is om
die k oste verbonde a an dorpsontwikkeling
te identifiseer en aan te t oon waarom
die pryse van woonerwe so hoog is.

4.

St ud i emet ode
In hi erdie onders oek is hoo f s aaklik van
die volg ende studiemeto de gebruik gemaak:

4.1

Samespreking s met dorpsontwi kkelaa rs en
pers one g emoeid me t dorpsontwikkeling.•

4.2

Nasl a an van litera t uur wat betrekking
het op die vraagstuk.
Aan die einde van die verhandeling volg
'n lys van geraa.dpleegde persone en aan-

12.

gehaalde bronne.

5.

Indeling van die skripsie
In hierdie studie van di e analise van
die koste van dorpsontwikkeling word
van die volgende indeling gebruik gemaak :
Hoofstuk 1:
In hierdie hoofstuk word n omskrywing
van die terminol og ie gege e en di e
noodsaaklikheid van dorps ontwikkeling
geskets. Die oorsake vir die heersende
ho€3 pryse van v10onerwe in stedel i k e
g~biede word bespreek .
1

Hoofstu1{ 2 & 3 :
Hierin word 'n ui teensetting van die
koste van dorpsontwikkeling gegee. In
Hoofstuk 2 word die kosprys van die
onbeplande grond, aansoekgelde en
advertensiekoste, die vergoeding vi r
professionele dienste en die k os te v ir
die installering van noodsaaklike dienste
bespreek. In Hoofstuk 3 word die koste-

13.
effek van begiftigings en diverse bydrae s
en die diverse koste, wat hoofsaaklik
bestaan uit administratiewe en verkoopskoste, behandel.
Hoofstu_lc 4 :
Hier word die koste van dorpsontwikkeling
by wyse van 'n gevallestud ie ge!llustreer.
Samevatt ing en Gevolgtrekking:
Die oorsake vir die heersende hoe pryse
van woonerwe in stedelike gebiede word
bespreek.

14.

HOOFSTUK 2
DIE KOSTE VAN DORPSONTWIKKELING
1.

Inle iding
Die koste van dorpsontwikkeling sluit
die verkryging v an die onbepl and e grond
in, die ontwikkeling daarvan tot 'n dorpsgebied en die verkoop van die persele ,
as ook die administrasie wat daarme e
gepaard gaan.
Die doel van hierdie studie is nie, soos
reed s genoem, om 'n standaa r dkoste v ir
dorpsontwi kkeling te bepaal nie, maar
eerder om die verskillende koste te
id entifiseer en te ontleed en aan te toon
waarom die heersende pryse van woon erwe
so hoog is.
Daar is baie faktore wat die k oste kan
beinvloed en laat varieer en dit sou
bykans onmoontlik wee s om 'n sekere standaard
te bepaal.

15.

.

Sover mo ontlik sal gepoog word om 1n
gemiddelde bedrag vir elke koste-item in
totaal te bepaal en om die verskillende
afwykings aan te toon.
Die v ernaamste faktore wat 'n invloed op
die koste van dorpsontwikkeling het:
1.1

Bepalings van di e plaaslike bestuur en
Provinsiale Raad

1.2

Ligging van die grond

1.3

Struktuur en helling van die grond

1.4

Koste van die onbeplande grond

1.5

Vir watter ekonomiese groep ontwikkel word.

1.6

El ke stuk onbeplande grond, wat bestem
is vir ontwikk eling, het sy eie beperkings
en probleme wat oork om moet word en wat
'n invloed op die ontwikkelingskoste sal

he.
2.

I ndeling van die koste-i tems
Die volgende indeling van die verskillende

16.
koste-items verbonde aan dorpsontwikkeling
is op 'n funksionele bas is gemaak en die
verskillende koste-items gaan aan die
hand van die indeling bespreek en ont leed
word:
2.1

Aankoopprys van onbepl ande grond

2.2

Aansoekgelde en advertensiekost e

2.3

Professionele dienste

2.3.1

Dorpsbeplanner

2.3.2

L andmeter

2. 3. 3
2.3.4

Prokureurs
Raa dgewende Ingenieurs

2.4

2. 4 •.1
2.4.2
2. 4 .3
2.4 . 4

2. 5
2.5.1
2.5.2

Noodsaaklike dienste
Riolering
Pa d- en Stormwaterbou
\'/atervo orsiening
Elek trisiteit
Begiftiging en Diverse Bydraes
Parke
Skoolterrein

17.
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

2.1

Vuilgoedverwydering
Stortingsterrein
Begraafplaas
Bantoebehuising
Diverse bydraes
Diverse k oste
Administratiewe koste
Verkoopskoste
Eiendomsbelasting
Finansieringskoste

Aankoopprys van Onbepl ande Grond
·1 eens die ontwikkeling van g root
g eldkragtige ontwikkelingsmaatskappye
in die laast e paar j aar het die kompeti si
om onbeplande of landbougrond in
stedelike gebiede b a ie straf geword en
het die pryse van grond baie gestyg.
Die prys van die grond h ang in 'n groat
mate af v an hoe geskik die grond vir
dorpsontwikkeling is en vir watter

18 .
inkomstegroep ontwikkel word.
Volgens die Kommissie va~ Ondersoek
moet kaal onbeplande grond teen n ie
meer as RJ.500-00 per hektaar aange- koop word om dit vir die l ae r mi ddeli nkomstegroepe, wat 60f~ tot 801~
van die groat stedelike bewoners
uitmaak, enigsins moontlik te maak om
'n eie onbeboude perseel met di enste te
bekom nie.
In die gebiede van Pretoria en di e
Witwat ersrand het die pryse van onbepl ande grond reeds tot in die
omgewing van R?.000-00 per hektaar
gestyg, wat dit dus bykans onmo ontlik
maak o~ erwe met dienste aan die laer
middelinkomstegroepe beskikbaar te stel.
Daar is ree ds g evalle bekend waar
ontwikkel aars tot Rl7.500-00 per
hekt aar betaal het, maar die · spesifie_ke
grond is tot 'n prestige dorpsgebied
vir die hoer inkomstegroepe ontwikkel.

19.
Verder hang die prys van grond in 'n
groot mate af van die ligging daarvan,
die struktuur en helling van die grond,,
die bereikbaarheid daarvan en die .
algemene vraag n a woonpersele in die
gebied.
Grondpryse verskil ook van provinsie
tot provinsie en van stad tot stad.
Pl a ttelandse grondpryse is ook baie
laer as die in ste delike gebiede. In
groot plattelandse dorpe, soos Vryburg
in die Kaap-Provinsie, kan onbeplande
grond nog teen R350-00 per hekta.ar
aangekoop wo rd.
Daar is ook gevind dat die prys van
grond belnvloed word deur die plaaslike
bestuur se beleid en hulle vermoe om
'di enst e te lewer. Plaaslike besture
keur in sommige gevalle ontwikkel ing
in sekere geb iede a f, met die gevolg
dat pryse van andersins geskikte onbeplande grond in die gebiede dan baie

20.
l aag i s . In baie g evall e is die
plaaslike besture se die ns teleweri ngsprogramm.e ba.ie ver agte r en s krik dit
voornemend e ontwikkel2ars af, me t die
gevolg dat die kompetis i e om onb epl ande
grond nie so straf is ni e .
Met inagnemin van bogenoemd e f akt ore
wat 'n invlo ed op die pry s va..11. g rond
het, is dit on.moontlik om 'n s t anda a rd
vir hierdie koste-i tem te stel. 'n Prys
· van R6. 000-00 per hekt2.ar in 'n
st edelike gebied sal egt er nie onre ali sties wees nie .
0

Daar i s egter ander fak tore so os di e
terme waarvoleens die k oopprys betaal
moet word en die rentekoers waarteen
die rente op die uitstaand e b edr ag
bereken word , wat 'n groot i nvl oed op
die koste-item, asook op die kospr ys
van die erwe , kan h~.
Di e t erme van die koop en di e rentekoers hang in 'n g roo t mate van di e

21.

landsekonomie a f en sal van tyd tot
tyd versk il . Die i nvloed van rente op
die kosprys van erwe kan in die onderstaande voorbeeld duidelik gesien word ::
Koopprys van Grand (8,5 Ha)
Rente teen 10% vir 3 jaar
Per erf

R50.000-00
Rl5.000-00
R300-00

Om die kost e van g rand per erf te
bepaal, word die totale koste op 'n
oppervlakte- basis na die verskillende
persele toegedeel. Rekening moet gehou
word me t die gedeelte van die grond
wat vir s trate, skole en parke afgest aan
moet word .
Die kos te van grand per perseel kan socs
volg b ereken word :
8,5 Ha
Min 30%

85 000 vk.m.
25 500 vk.m.
59 500 vk.m.

Aantal en,e
Koste per erf

R50.000-00
Rl5.000 - 00
R35.000-00
43
R814- 00

22.

Afhangende van die prys van g rond per
hekt aar en die grootte va n die erwe,
kan die koste v an grond van RJ00-00
t ot RJ.000-00 per erf wis sel.

2.2

Aans oekgelde en Advertensiekoste
Dorpsontwikkel ing - die ontwi kkeling
van landbougrond tot 'n stedelike gebie d
kan nie willekeurig geskied nie.
Voorda t dorpsont wikk eling onderneem
kan word, moet die nodige goedkeuring
deur die plaaslike bestuur en . Provinsiale
Raad toegest aan word.
Di t is 'n baie tyds ame proses om die
nodige goedkeuring vir dorpstigting te
verkry en gesien uit die oogpunt van
die dorpsontwikkelaar , ook 'n duur
proses, .vera l ten opsigte van die renteverlies as gevolg van die lang tydsduur
en die direkte koste wat gepaard gaan
met die verkryging van die goedkeuring.

23.
Aansoek om dorpstigting word by die
Provinsiale Raad gedo ene Die koste
daaraan verbonde, ka.n soos volg
uiteengesit word:
Rl00 -00 per aansoek
Rl-00
per erf tot en met 200 erwe
R0-50
per erf vir erwe meer as 200
'n Plan van die voorges telde dorpsgebied,

gesertifiseer wat betref kontoere, moet
die aansoek vergesel.
Die aansoek word in die Staatskoerant
en in 'n Afrikaanse en Engelse koerant
geadverteer. Na agt weke vanaf
publikasie verval die reg tot besware
met betrekking tot die voornemende
dorpsontwikkeling. Sodo ende word die
reg van die publiek erken en word hulle
goedkeuri ng vir die ont wikkel ing verkry.
Enig e besware van die publiek word
opgevolg, en in ernstige gevalle mag
dit tot gevolg he dat goedkeuring vir·
dorpstigting geweier word.

24.
Indien geen besware van die publiek
ontvaDg word nie, word die aansoek
verder gevoer en na die pla.aslike
bestuur verw-ys wat sekere aanbevelings
kan maak of besware kan opper.
Nadet die aansoek deur die hande van
die plaaslike bestuur is, vv0rd di t na
die Dorperaad verwys , wa~ dit wee r op
sy beurt met sekere aanbevelings na die
Administrateur vir finale goedkeuring
of afkeuring, venrys .
Voordat finale goedkeuring vir dorpsontwikkeling verleen word, word die plan
deur die kantoor van die LandmeterGeneraal gekontroleer. Die k oste hieraan
verbonde, beloop ongeveer
R2- 00 per
erf.
Die tydsduur van bogenoemde proses om
die nodige goedkeuring te verkry, kan
wissel van 12 maande tot~ paar jaar,
afhangende van hoe vlot die nodige
f ormaliteite verloop .

25.
Die koste om die voorgenome ontwikkeling
v an 'n ge bied goedgekeur te kry, wiss el
van dorpsgebied tot dorpsgebied , maar,
afhB.ngende van die aantal persel e in
die gebied , behoort dit in die omgewing
van R6-00 tot R8-00 per erf t e
wees. Vir groter do r psgebiede sal die
koste per erf l ser wees . Die bedrag
kan beinvloed word indien daar baie
probleme ondervind word om die dorpsontwikkel i ne; goedgekeur te kry .
I n hierdie geval kan di e totale koste
nie op 'n oppervlB,k t e-bas i s n a die erwe
.toegedeel word nie, want die gro ot te
van die erf hou nie verband me t die
koste daarvan nie.
Die vertraging_wat g ewoonlik ondervind
word in die afhand eling van di e
prosedure by dorps ontwikkeling , het
tot gevol g dat die a.anbod van woonpersele
ook vertraag 1ord.

26.

2.3

Professionele Dienste
Die dorpsontwikkelaar het professionele
ken..Dis en dienste slegs vir sekere
take in die proses van dorpsontwikkeling
nodig.
Hy bekom hierdie professionele kennis

en dienste deur gebruik te maak van die
dienste van persone wat daaroor beskik
of deur professionele persone self in
diens te neem. Indi en professionele
persone in diens geneem word, moet die
ontwikkelaar se omset sodanig we es dat
dit die koste van die indiensneming
regverdig. Selfs al het die ontwikkel a ar
professionele persone in diens, is daar
nog sekere take wat deur buiteprofessionele persone gedoen moet word,
soos bv. die dorpsregister wat deur 'n
prokureur opg estel mo et word, al het
die ontwikkel a.a.r self 'n g.e kwalifis eerde
regsadviseur in diens .
Die koste van die dienste wat deur
profe ssionele persone gelewer word,

vor d deur hulle onderskeie institute
bepa al en h ang nou s a am met die ko s te
van di e di ens wat deur hull e be pl an
en onder hulle toes ig volt ooi word.

2.3.1

Dorpsbepl anne r s
Dorpsb e planner is die persoon wat
di e l andbougrond, wat best em is vir
dorpsontwikkel ing , te oretie s beplan.

in

Daar is sekere f aktore wat in aanmerking geneem moet word vo ordat
daar me t di e werklik e bepl anning
begin kan wor d . Sulk e f a"k t or e is a.ie
liggi ng van die grond en op wat t er
ek onomi ese groep die ont wi kk eling
geri g is . I nd ien vir di e h oer
i nkomstegro ep ontwi kk el word , . s al die
oppervl2kte van die erwe g r ot er wees
as v.ranneer daar vir die l aer i nk6mst egroepe ontwikkel word . Ook s al di e
wo onpersele van~ br eer straatfr ont
voo rs i en word, die strat e en sypaadjies

28.
sal breer wees, meer grond sal afgestaan word vir pa rke en die
voorgenome dorpsgebied sal in die
algemeen mee r a antreklik beplan word~
Dit is alles faktore wat die koste
van dorpsontwikkeling verhoog.
Indien daar vir die l aer inkomsteg roepe beplan word, probee r die
ontwikkela ar om die koste, en so ook
die verkoopprys van die erwe, so
laag as moontlik te hou en word geen
luukshede vir die voorg enome dorpsgebied beplan nie. Daar word gepo og
om die landbougrond s6 te beplan dat
die maksimum aantal erwe daaruit
verkry word .
Faktore wat by die beplanning as sulks
in aanmerk ing geneem moet word, is
die grootte en die ligg ing van die
grond wat vir skole en parke afg estaan
moet word, die struktuur en die
helling van die onbeplsnde grond,

29.
reeds-bestaande paaie en strate wat
die voorgenome dorpsgebied me t die
middestad en voorgestelde besigheidsentrum verbind en alle ander faktore
·12.t ·n invlo ed op die bepl anning kan

he.
Bogenoemde beplanningsbesluite word
deur die dorpsbeplanner in oorleg met
die dorpsontwikkelaar g eneem.
Die k oste verbonde aan die diens wat
deur die dorpsbeplanner gelewer wor d ,
is voor eskryf deur die inst ituut en
kan basies SOOS volg bereken word .
Basiese fooi .
Tot en met 500 Ha . :
Vir volgende 500 Ha .:
II
II
1 000 Ha .:
II
II
5 000 Ha. :
I1eer as 7 000 Ha .:

Rl.500 - 00 plus
Rl2- 00 per Ha .
II
R8- 00 II
II
R5-00 II
II
R2-00 II
II
Rl- 00 II

30·.
2.3.2

Landmeters
Die landmeter behartig die we r klike
uitjie ting van die erwe en die strate
op die reeds teoreties-be pl ande
grand en stel ook v ir die voorgenome
dorpsgebied n finale kaart op wat
alle persele, hulle nommers,
oppervlakt es en afmetings aantoon.
Die finale kaart van die landme ter
mag in so::nmige gevalle wesenlik verskil met die teoretiese plan v an die
dorpsbeplanner as gevolg van fisiese
faktore wat deur die beplanner buite
rekening gelaat is.
1

Die koste van die diens wat deur die
landmeter verrig word, hang nou saam
met die omvang daarvan.
Die onderstaande tabel gee n basis
waarvolgens die vergoeding van n
l andmeter bereken kan word:
1

1

31.
Ervve 450 vk. m. en kleine r: R28--00 elk
Erwe 451 tot 1500 vk.m. : R4 2-00 "
Erwe 1501 tot 4000 vk,m.: R46-00 "
Die koste kan egter baie deur die
volgende faktore be1nvloed word:
a.

Die oppervlakte van die onbeplande
grond :
Bome en dongas kan 'n
verh oging in die koste meebring
indien dit verwyder moet word vir
die uitvoering van die l andmeter
se pligte .

b.

Enige addisi onele arbeid en vervoerkoste van die l andmeter ve r h oog sy
totale koste.

c.

Daar kan ook verskeie diverse
koste opduik wat tot 'n verhoging
in die koste sal lei.

Prokureurs
Prokureurs is verantwoordelik vir die
vietlike aspekte verbonde aan dorps-

32.
ontwikkeling , asook om die on twikkelaar van algemene regsadvies
te bedien.
Die dienste van prokureurs word
veral ten opsigte van die volgende
take benodig :
a.

Opheffing van serwitute.

b.

Voltooiing van dorpsregister.

c.

Nagaan en advisering van kontrakte
wat deur die ontwikkel aar aangegaan
word.

d.

Normaa l weg word die aansoeke tot
dorp stig ting en d ie advertensies
met betrekking tot die voorgenome
dorpstigting deur prokureurs behartig

e.

Bedien die ontwi kk el aar met algemene
regsadvies.
Die .verg oeding wat aan prokureurs
betaal moet word, hang nou saam met
die omvang van die diens wat deur hulle
gelewer .word .

33.
Die diens wat deur prokureurs g elewer
word, sal van dorpsgebied tot dorpsgebied verskil . Een gebied mag
byvoorbeeld geen serwitute he nie,
terwyl daa r oor 'n ander g ebied n
hele paar serwitute gereg istreer kan
wees wat opgehe f moet word . Die koste
van n sekere serwituut kan ook baie
tussen twee versKillende gebiede
verskil .
1

Dit is onmoontlik om 'n standaard vir
hierdie koste-item te bepaa l trouens, geen aandui ding van wat die
koste vir 'n sekere dorpsgeb ied sal
wees , kan gege e word nie . Dit kan
wis sel van Rl. 000-00 tot R20.000 - 00
per dorpsgeb ied, afhangende van die
grootte van die diens wat gelewer
moet 1.tord.
'n Verde re bel angrike diens wat deur
prokureurs gelewer word, en wat late r
meer breedvoerig bespreek word, is

34.
die opstelling van verkoopskontrakte
en die oordragte v an die verskillende
woonerwe by die verkoop daarvan.

Siviele Ing enieurs
Siviele I ngeni eurs is verantwoordelik
vir die ontwerp v an 'n riolerings k ema,
waterverspreidingsk ema en vir paden stormwaterbou. Die dienste word
volledig deur hulle bepl an en onder
hulle toesig voltooi.

a.

Pad- en Stormwaterbou :
Die i ngeni eur is verantwoordelik
vir die opstel v an die planne vir
pad- en stormwaterbou en al die
faktore wat daarmee saamhang. Dit
sluit i n die berekening van die
helling en ronding van die strate,
die omskrywing va n die pad-fondam.ente
en die ops tel van die spesifikasie s
wa a rvolgens die paaie g ebou moet
die omskrywing en die
word;

35.
opstel van spesifikasies waarvolgens
d i e st rm·,~·a t e rpype ge!nstalleer
moet word, ens . Die siviele
ing enieur wag ook tenders in vir
di e bou van di e paaie en die le
v an die stormwaterpype, en h ou ook
to esig oor die voltooiing daa rvan.
b.

Watervoorsiening
Ook hier is die siviel e i ngeni eur
verant woordelik vir die opstel van
di e pl anne en die spesifikasies
waarvolg ens die sisteem ge!nst alleer
moe t word. Tenders word ook deur
hom i ngewag, en die konstruks ie
word onder sy toe sig vol t ooi.

c.

Riolering
Dieselfde dienste, nl. die b eplanning
en toesig word hier deur die siviele
ing enieur gelewer.
Die kost e verbond e aan die dienste wat
deur 'n siviele ing en ieur behartig word ,

36.
word deur die betrokke instituut
bepaal en is gebasseer op die totale
koste van die dienste wat deur
hulle beplan en onder hulle toesig
volt ooi word. Die koste word deur
Aanhangsel Al weergegee .
Die tot ale koste van die dienst e word
verkry uit die tender-bedrag.
Die vergoeding wa t aan 'n siviele
ingenieur betaal word vir die beplanning van 'n sekere diens, word
normaal\.veg by die totale koste v2.n
die diens as sulks getel en dan op
dieselfde basis as die ko ste van die
diens na die verskillende persele
toegedeel.

2.4

Noodsaaklike Dienste
No odsaaklike dienste sluit in die
verskaffing van water, elektri siteit
en riolering op die verskillende persele,

37.
en die konstruksie van paaie en
sto rmwaterafle iding in die voorgestelde
dorpsgebied.
Indien noodsaaklike dienste nie op 'n
woonerf gel ewer kan word ni.e , is die
woonerf prakties gesproke onbewoonbaar.
Vooraf is reeds gese dat die verskaffing
van dienste in voorgenome dorpsgebiede
die vertragende faktor is waarom die
ae.nbod van woonerwe nie voldoende is
om in die vraag daarna te voorsien nie.
Die rede vir die vertraging, is die
f ei t dat di t :n ge ruime tyd duur om die
di enste te installeer, maar daar is
gewoonlik ook 'n vertraging voordat met
die installering van die dienste begin
word . Laasgenoemde vertraging i s hoofs aaklik toe te skryf aan 1n gebrek aan
voo raf-bepl anning , of foutie we beplanning,
deur sowel die ontwikkelaars as die
pl aaslike besture . 'n Gebrek aan kapi taal
en veral arbe id is ook 'n oorsaak vir die
l ang tydsduur in geheel.

38.
Indien die proses van dorpsontwikkeling
vinnige::c kan geskied, s al di t 'n , laer
koste vir die dorpsontwikkelaars, en
al die instansies wat daarmee gemoeid
is, teweeg bring en die uiteindelik e
kopers van die persele sal daarby baat
deurdat di e verko opprys van die eiendom
gevolglik ook laer sal wees.
Die koste om die dienste te installeer,
word afsonderl ik bespreek.
Riolering
Die dorpsontwikkelaar moet op eie
koste 'n rioleringskema, goedge~{eur
deur die plaaslike bestuur, beplan
en in die voorgestelde dorpsgebi ed
installeer. Na inst allering wo rd
die r iol eringskema grati s aan die
plaaslike bestuur oo::chandig wat dan
verant woordelik is vir die instandhouding daarvan .
In sommige gevalle mag dit gebeur
dat die plaaslike bestuur die dorps-

39.
ontwikkelaar met 'n gedeel te van die
koste van d ie rioleringskema subsidieer.
Die ri oleringskema vvord deur 'n
siviele ingenieur beplan, wat dan
ook die spesifikasies waarvolgens
die installering moet geskied, opstel.
Tenders vir die installering van die
skema word gevra en die installering
word dan aan die suksesvolle tender
opgedra . Betaling van die tenderbedrag geskied namate die werk vorder.
Die volgende faktore moet by die
beplanning van :n rioleringskema in
ag geneem word:

a.

Die struktuur van die grond .

b.

Die helling van die grond .

c.

Die beskikbaarheid van 'n munis ipale
suiweringswerke .

40 .
d.

Die grootte van die voorgestelde
dorpsgebied.

e.

Die beleid van die plaaslike bestuur
met betrekking tot riolering.

Daar is vier met odes van riolering
wat alg eme e n gebruik \·rord :
a.

'n Sentrale ondergrondse rioolnet werk met a fvoer n a 'n munisipal e
s u i we rinp;svre r k e :

Hierdie metode word in die hedendaagse praJrtyd die meeste aanbeveel
en vervang ook in 'n toenemende mate
die alte r nati ewe metodes wat in.
gebruik is . Aangesien dit as die
belangrikste en mees algemene
stelsel besk ou word, sal die koste
vir die installering hiervan
bespreek word .
b.

Septiese t enk- en sypelrioolskema :
Hierdie metode word slegs in
som.mige gevalle, en dan veral op

die platteland, gebruik waar daar
nie 'n munisipale suiweringswerke
beskikbaar is nie. Die ko per van
die erf dra die koste vir die
installering van die septiese tenk
en sypelriool op sy woonerf. Daar
is dus g een koste vir die dorpsontwikkel aar aan hierdie stelsel
verbonde nie .
Di t is bele.n grik dat die struktuur
van die grond geski k moet wees
indien hierdie metode gebruik wil
word.
c.

Su i g tenkdiens :
Hierdie metode was vroeer jare, en
v andag nog in sommig e plattelandse
dorpe , algemeen in gebrtiik. Ook
hierdie stelsel bring geen koste
vir die ontwikk elaa r mee nie.

d.

Klaar- eenhede:
Di t is 'n moderne met ode met ?n

42.
suiweringswerke op die kant van
di e voo rge s telde do rpsgebied wat
verbind is met di e woonerwe deur
'n onderg rondse riool-netv;erk.

Die koste verbonde aan 'n sentrale
ondergrondse riool- netwerk met afvoer
na 'n munisipale suiweringswerke, word
veral deur die volgende faktore
be!nvloed:
a.

Stru.ktuur van die grond :
Rotsag tige grond verhoog die koste
van uitg rawings .

b.

Die helling van die grond:
'n Skuins helling bring mee dat die
slote op sommige plekke baie diep
gegrawe moet word en die sogenaamde
"mid-block"-netwerk kan dan nie
gebruik word nie. Indien daar geen
helling is nie, moet die slote ook
diep gegrawe word om·die nodige val
te verkry.

43.
c.

Die groo tt e v an die voorgest elde
dorpsgebied:
Hoe grater die dorpsgebied, hoe
grater pype moet gebruik word om
die afval weg te voer.

d.

Die afstand na die munisipale
suiwerin5swerk:
Dit be!nvloed die koste van die
hoof- afvoerpyp.

Met insgneming van bogenoemde faktore
sal die koste o~ 'n sentrale ondergrondse riool-netwerk met afvoe r na

'n munisips le suiwe ringswerke te
installeer, v a n dorpsgebied tot
dorpsgebied ve rskil . Indien dit aanvaar word dat bog enoemde faktore nie
'n groot invloed op die k ost e sal h~
nie, kan die koste om die stelsel te
installeer, as volg bereken word:

a.

Hoof- afvoerpyp:
Die k o ste sal afhang van die afstand

44 .
t u ssen die voorgestelde dorpsgebied
en die munisipale suiweringswerke
en die pl a aslike bestuur se beleid
ten opsigte van die kosteverhaling
va n die hoof-afvoerpyp.
Die plaaslike bestuur mag besluit
dat die ontwikkel aar n basiese
tarief per erf, byvoorbeeld R60-00,
moet betaal en dat hull e dan op
eie koste die hoof- afvoerpyp
installeer, of dit kan gebeur dat
die verskillende dorpsontwikkelaars
elk n pro- rata gedeel te van die
koste van die hoof- afvoerpyp, wat
dan 1n paar dorpsgebiede bedi en,
moe t betaal .
1

1

Afhangende van die afstand tussen
die dorps g ebied en die suiweringste rre in , sal die kos te met betrekking
tot die ho of - afvoerpyp tussen
R50 - 00 en Rl50-00 per erf wissel .
b.

Riool- netwerk :
Die hel ling en di e struktuur van

45 .
die grond het 'n g root invloed op
die koste van 'n riool-netwerk .
Afhangende van die diepte van die
sloot en die aantal mangate en
_huisaansluitingopeninge waarvoo r
voorsiening gemaak moet word, behoort die koste om 'n 6n-pyp te
installeer, nie meer as R700-00
per 100 meter te beloop nie.
Die helling van die grond sal in ~
groat ma te die lengte van die pyp,
en die aantal inwoners die deursne e
van die pyp, bepaal. Die koste v 211
die riool-netwerk behoort tussen
R250-00 en R350-00 per erf te
wees.

Die beraamd e koste van 'n riolerings k ema in 'n dorpsgebied met 200
woonpersele kan soos volg uiteengesit
word:

46.
Vergoeding van ingenieur

R?. 0 56- 00

Pro- r a t a gedeelte van koste
v an hoof- a f voer pyp
Rl6.200-00
Koste v an riool - netwerk
Tot aal

R62.000-00
R85.256-00

Die k orrekte metode om di e koste van
die riolerings k ema n a die e rwe t oe
te deel , i s om dit op 'n oppe rvl akteba si s te doen.
I ndien 'n subs i die van die plaasl i k e
b est uur ontvang word , sal dit deur
di e ontwikkel aar as 'n vermindering
v an die k oste van riolering beskou
word .

Pad- en Stormwaterbou
Die koste van hierdie t wee dienste
word s a am. bespreek omdat d ie beplanning en kons t ruks i e daarvan g elykt y dig geski ed .

47.
Hierdie diens word deur 'n siviele
ingenieur beplan en onder sy toesig
voltooi . Tenders vir die konstruksie
word gevra.
Die koste van die grand waarop die
strate gebou word, moet as n koste
van die diens beskou word . Die
koste van die grond word op 'n oppervlakte-basis bereken.
Die koste van die konstruksie van 'n
pa dstelsel, tesame met n ondergrondse
stormwaterafleidingstelsel, kan as ·
'n algemene syf er gestel word op
ongeveer R56 .000-00 per kilometer.
Die koste sluit in die konstruksie
van 'n teerblad met 'n wydte van
22 voet, randstene en 'n ondergrondse
stormwaterafleiding.
Die volgende faktore kan 'n groat
invloed op die koste van pad- en
stormwaterbou he:

a.

Die natuurlike storting van
storm.wat er:
Indien daar van 'n l ang afvoerpyp
gebruik gemaak moet word, verhoog
dit die koste van stormwaterbou.
Net so kan dit gebeur dat die
koste hieraan verbonde kan verminder indien daar 'n spruit deur
die dorpsgebied vloei.

b.

Die struktuur en helling van die
grond : ·
Skuins en rotsagtige grond verhoog
die koste van uitgrawings.

c.

Dra-vermo~ van die grond:
Die dra-vermoe word deur verskillende
grondtoetse bepaal, en dit bepaal
weer die padfondamente, die dikte
v an die onderl aag en die dikte van
die teerblad.

d.

Die verwagte verkeersvloei op die
paaie:
Dit hou verband met die dra-vermo~
van die grond en mag ook die wydte
van 'n straat be!nvloed.

49.
Afhangende van die grootte van die
erwe, kan daar ongeveer 60 tot 75
erwe langs een kilometer straa t
ingedeel word. Dit bring die k oste
van die konstruksie van pad- en
stormwat erbou op ongeveer R780-00
tot R900-00 per erf te staan.
Die berekening van hierdie kosteitem in geheel kan as volg gedoen
word :
Vergoeding van siviele ingenieur
Plus~ Koste van grand en wat daarmee
gepaard gaan
Plus : Konstruksiekoste
Die koste van pa.d- en stormwat erbou
word op 'n straatfront- basis na die
verskillende persele in die dorpsgebied toegedeel.

50.
Wate rverskaffing
Die dorpsontwikkelaar moet ~ goedgekeurde waterverspre idingsnetwerk
bepl an en in die voorgestelde dorpsgebie d installeer. Na.dat di-t ge!.nst alleer is, word dit gratis aan die
plaaslike bestuur oorhandig. Die
pl2asl ike bestuur is verantwoordelik
vir die instandhouding daarvan.
Hierdie diens word ook deur ~ siviele
ingenieur beplan en onder sy toesig
voltooi . By die beplanning moet di~
voorsiening van die water, die grootte
van die dorpsg ebied en in 'n mindere
mate ook die struktuur en die helling
van die grond in ag geneem word. Die
verg oeding van die ingenieur word
deur die omvang van die diens bepaal.

a.

Watervoorsiening:
Die dorpsontwikkelaar betaal nie
vir die voorsiening van die water
nie. Daar word egter van die

51.
ontwikkel a ar verwag om voorsiening
te maak vir die berging van water,
g elyk aan die s pits-kapas iteit, wat
soos volg be reken word :
Spits-kapas iteit = 1,5 x Gemiddelde
waterverbruik per dag
= 1,5 x 2230 liter per
1500 vk.m. perseel
Die gemiddelde waterverb ruik van
erwe kleiner of groter as 1500
vierkante meter word pro-rata
bereken.
Aangesien dit meer ekonomies is
indien die plaaslike bestuur een
groot reservoir bou as wannee r da·a r
'n paar kleiner re servoirs deur verskillende ontwikk elaars gebou word,
vereis die plaaslike bestuur slegs
dat die ontwikkelaar 'n bydrae,
gebaseer op die grootte v an die
spitskapasiteit vir t wee dae, aan
hom moet maak .

52.
Die bydrae sal wissel in die omgcwing vai.~ R60-00 per 4 500 liter
van die bergingskapasiteit wat
benodig word. Dit kan egter ook
gebeur dat die ontwikkelaar prorata moet bydra tot die oprig tingskoste van die reservoir.

b.

Hoof-toevoerpyp:
Di e dorpsontwikkelaar moet pro rata bydra tot die koste van die
ho of-toevoerpyp wat die water vanaf
die r eservoir na sy dorpsgebied
bring , of in sommige gevalle kan
die bydrae gebaseer word op 'n vaste
koe rs per perseel.
Afhangende van die lengte van die
hoof- toevoerpyp, sal die koste in
die omgewing van Rl00-00 per
woonerf wees.

53.

c.

Netwerk :
Die grootte van die dorpsgebied
bepaal die g roo t te v an die pyp wat
gebruik moet word .

In 'n gemiddelde

dorpsg ebied wo rd gewoonlik 'n 3" deursnee pyp vir die verspreiding
van die water gebruik en die koste
verbonde aan die le van die pyp,
belo op ong eveer R6-20 per meter .
Die lengte pyp wat per erf benodig
word , wiss el tussen 20
meter, wat die koste op
tot

R200-00

en 30
Rl20-00

per erf te staan

bring.

'n Voorbeeld om die koste van watervoorsiening in 'n dorpsgebied te bepaal:
( Dorpsgebied met 200 erwe ~ elk
1 500 vierkante meter)

54.
Vergoeding van siviele .
ingenieur
Watervo orsiening :
2 Dae spits- kapas iteit
= 1 338 000 liter
Bydrae : R60 per 4500
liter
Hoof-toevoerpyp :
(Pro-rata bydrae )
N.etwerk:
Totaal

R6.256-00

Rl7.840-00
Rl8.200-00
RJ2. 200-00
R74.500-00

Die kost e van wat ervoorsien i ng word
op 'n oppervlakte-basis na die verskillende persele toegedeel, wat die
k oste per erf in die voorbeeld op
R37 2-50 te staan bring.

Ele .. t risiteit
Die retikulasie van elektrisiteit in
'n dorpsgebied word deur 'n Raadgewende
Elektriese Ingenieur beplan. Die
verg oeding van die ingenieur is vas-·
gel& en is gebaseer op die waarde
van die die ns wat be pl2.n en onde r sy
toesig voltooi is.

55.
Die beplanning sluit die voorsiening
en verspreiding van die elektrisiteit
en ook die straatbeligting in.
Die volgende faktore moet in ag
geneem word by die beplanning:
a.

Die grootte van die voorgestelde
dorpsgebied, met ander woorde die
hoeveelheid elektrisiteit wat benodig gaan word.

b.

Die voorsieningsbron van die
elektrisiteit.

c.

Die retikulas ie-metode wat g evolg
gaan word .

Die voors ien ingsbron:
Normaalweg betaal die ontwikkelaar
nie vir die voorsiening van die
elekt risiteit nie, maar wel vir die
a ansluiting na die dorpsgebied. Die
koste van die aansluiting s al afhang
van die grootte van die dorpsgebied

56.
en die afstand van die hooftoevoerlyn.
'n Aanslui ting van ongeveer 11 000
volt, gevoer oor die afstand van
ongeveer 16 kilometer, sal in die
omgewing van R50 .000-00 kos.

Retikulasie :
Deur gebruik te maak van 'n ondergrondse kabelnetwerk vir die
verspreiding van elektrisiteit tussen
die woonerwe , sal die koste vir 'n
gemiddel de grootte erf op min of
meer R400-00 per erf te staan kom.
Fakt ore soos die struktuur van die
grond en dikte van die kabel het 'n
invloed op die koste.
Straatbelig ting:
Afha ngende van die tipe belig ting
wat gebruik word , s al die k oste in
die omgewing van R50-00 tot R80-00
per straatlig of paal wissel.

57.
Somtyds vereis die pl aa slike bestuur,
indi en hy ook die voorsiene r van die
elektrisiteit is, dat die dorpsontwikkelaar n wa a rborg moet lewer
dat n sekere persentasie van die
elektrisiteit wel v e r br u ik s al word.
Die waarborg is in die vorm van n
vaste bedrag wat by die plaaslike
bestuur inbet~ al moet word. Dit
word dan terugbet a al nama te die erfaansluitings gemaak word . Die
waarborg bring mee n rente-verlies
vir die dorpsontwikkelaar en die
grootte van die verlies sal afhang
van die waarborgbedrag en die tydsduur
voordat die a.a.nsluiting s gedoen
word. Gewoonlik ontvang die ontwikkelaar di e volle waarborgbedr ag
terug sodra 60% tot 80J~ van die
tot ale aansluitings gedoen is.
1

1

1

1

58.

DI~ KOSTE VP.N DORPSONTWIKKELING
1.

( VERVOLG)

Bcgiftig ing en Diverse Bydraes
In die inleiding is gese dat dorpsontwikkeling die ontwikkel ing van onbepl::inde grond tot 'n dorpsgebied, opgedeel
in woonerwe waarop noodsaaklike dienste
gelewer kan word, is.
Hierdie omskrywing van dorpsontwikkeling
is a2n die voorskri fte van die Provinsiale
Rad e en die verskillende plaaslike bestul'e
ond erhewig, en dit sal van provinsie tot
provinsie en van stad tot stad verskil .
As gevo g van die gebrek aan ruimte en
die feit dat di t ~ studie op sigself is,
word in hierdie studie nie op di e voorskrifte van die versk illende plaaslike
besture en Provinsiale Rade ing egaan nie.
In hierdie skrywe word slegs die kosteaspek van die diverse bydraes deur die

59.
ontwikkelaar, onder die voorskrifte
soos van toepa ssing in die stedelike
gebied van Pretori a, Transvaal , op
1 Junie 1972, bespreek .
Geen uiteensetting van die verskillende
voorskrifte v an die plaaslike bestuur en
die Provinsiale Raad wor d g eee e nie, maar
sleg s die invloed daarvan op die koste
v an dorpsontwikkeling gaan bespreek en
ontleed word.
Die voorskrifte van die pl a aslike bestuur
en die Provinsiale Raad is hoofsaalclik
daarop gemik om in die voorg estelde
dorpsgebied vir die sosiale, maatskaplike
en gesondheidsbehoeftes v an die toekomstige
inwoners voorsiening te maak . In die
opsig word baie reeds g edoen, ma ar die
algemene gevoel van nuwe inwoners is dat
daar nog meer gedoen kan word.
Onder die huid ige voorskrifte moet di e
dorpsontwikkelaa r voorsiening vir
skole en parke maak . Daar moet egter

60 .

g edink word om reeds by die be planning
V8n n dorpsg ebied ook voors i eni ng vir
sportfa siliteite, b i blioteke , tea ters ,
kerke , ens ovo ort s, t e ma ak . Di e grond
moe t vir b ogenoemde d i enst e b e s k i kbaar
g es tel word, maar die ontwi kkeling
daa rvan berus by die pl aa sl i ke be s tuur .
Dit kan egte r s elfs deur die i n i s i a t i e f
v an di e inwone rs ontwi kkel word .
1

'n Vraag wat nou st erk na vore tree, is

of dit g eregv erd ig i s dat die ontwi kkela ar
die kost e om die g rond bes~i kbaa r te
s t el , alleen moe t dr a .
Die an tvoo rd is dat , i ndien d i e ontvdkk ele c. r d i e k oste m6et dra, dit tog van
die kope rs verha2l word deurdat d i e kos t e
v an d i e d or ps ontwi kk eling , en so ook die
kosprys van die erwe s owel a s di e
verk oo pprys daarvan , verh oog word. Weens
die hee r sende hoe pryse van erwe mag
die ui t eindelike kopers , alhoewel d i t
t ot hvile eie vo ordeel strek , n ie me t

61.
die addisionele koste belaai word nie.
Die oplossing skyn daarin te le da.t die
ontwikkelaar met hierdie koste deur die
pl2.aslike bestuur gesubsidieer word en
dat die ple.a slike bestuur dit dan oor 'n
baie lang termyn van die inwoners verhaal. ·
Die koste v an die bydraes wat deur die
dorpsontwikkel aar gemaak moet word , vorm
'n belangrike deel van die totale koste
van dorpsontwikkeling. Die koste-aspek
van die bydraes word hieronder bespreek:

1.1

Parke
Die plaaslike bestuur vereis dat die
ontwikkelaa r 'n sekere gedeelte van die
grond in die voorges telde dorpsgebied
gratis moet afstaan vir pa rke. Die
pa rke v,ord deur die pl aa slilre bestuur
ontwikkel en in stand gehou.
Vir die ontwikkelaar beteken dit dat
hy 'n gedeelte van die grond, wat ander-

62.
sins be s k ikbaar sou we es vir die
opdeling van woonerwe, moet prysgee.
Die grootte van die grond wat b estem
is vir parke , word deur die laasl i k e
bestuur bepaal en wissel normaalvrng
tussen 2;; en J'/~ van die totale
g rondoppervlakte van die voorgestelde
dorpsgebied .
Normaalwee word die koste van hierdie
bydrae deur die versk illende dorpsontwikkelaars gesien as~ persent asie
van die kosprys van die grond,
byvo orbeeld:
Koste van die grond:
Persentasie van die
g rond wat afgestaan
moet word :

R50.000-00

Koste v an die bydrae:

Rl.500-00

3%

Hierdie benadering is egter foutief,
want dit sluit alle ander koste me t

63.
betrekking tot die ontwikkeli:p.g van
die voorgestelde dorpsgebied uit.
'n Beter metode s al we es om die spesifieke
persentasie toe te pas op al die koste
wat betrekking het op die grond self
en die koste wat betrekking het op die
dorpsgebied as geheel . Die berekening
sal dan soos volg wees :

Koste van die grond:
Aansoekgelde en
advertensies :

R50.000-00
R450-00

Koste van professionele
dienste:

Rl0.000-00

Koste van noodsaaklike
dienste:

R?0 .000-00
Rl30 . 450 -00

Persentasie grond
afgestaan:
Koste van die bydrae:

R3.913-50

64.
Die plaaslike bestuur kan ook vra
dat, indien 'n park volgens hulle meni ng
nie nodig is nie, 'n kontantbedrag aan
hulle betaal word. Die bedrag word
dan bepaal deur die verkoopsv,aarde van
die grond te beraam.
Die voorgestelde metode om die k oste
v an die bydrae vir die ontv:ikkel aa r te
bepaal, sal me er korrek wees es die
eerste metode, indien dit vergelyk sou
wo rd met die kontantbedrag wat in
sommige gevalle beta.al moet vord.

1.2

Skole
Die Transvaal se Provinsiale Aamini s tras ie
vereis dat die dorpsontwikkel aar 'n
s ek e re gedeelt e van die grond van 'n
v oorgestelde dorpsgebied grat is aan
hulle moet afstaan waarop skole gebou
k nn word.
Die grootte van die grond wat aan di,e
Onderwysdepartement afgestaan moet word ,

65.
word vo l gens die aantal wooneenhede in
die gebied bereken.
Onderstaande is die for;:nvie hoe die
grootte van die grond bereken word:
Woonerwe:
Aantal woonerwe

x

45,08 vk.m.

Woonstelerwe :
Onpervl akte x Vloerruimteverhouding

99
x 15,8 vk . m.
Voorbeeld:
'n Dorpsgebied met

200

woonerwe en

6 woonstelerwe met 'n gesamentlike
oppervl akte van 18 000 vierkante meter .
Woonerwe:

200 x 45,08 vk. m.

= 9

016 vk.m.
Woonstelerwe : 18 OOO x o, 7

99

=

Totaal :

x 15,8

2 011 vk.m.

1 1 027 vierkante meter .

66.
'n Stuk grond van

11 027 vierkante
meter, of gelykstaande aan die grootte
van ongeveer 10 erwe, deur die
Transvaalse 0nderwysdepartement self
gekies , moet dus in bogenoemde voorbeeld aan hulle afgestaan word .

Die Transvaalse 0nderwysdepartement
het ook 'n keuse om of die grond of
die waarde daarvan in kontant te ontva.ng. Die waarde van die grond word op
die verkoo pswaarde daarvan beraam.
Die koste van die grond wat deur die
ontwikkelaar afgestaan moet word, word
op di e selfde metode beraa!D. as vir die
wat vir parke afgestaan word.

1.3

Vullisverwydering
Die dorpsontwikkelaar moet 'n kontantbedrag aan die plaaslike owerheid vir
hierdie voorgenome diens betaal. Die
bedrag, wat op die aantal vullishouers
gebasee r is, word soo s vol g bereken:

67 .
R4- 00 per houer tot 50 houers
R2-00 per houer vir meer as 50 houers
Normaalweg word aanvaar dat elke woonperseel ~ houer sal beva t en in die
geval van woonstelle word die aantal
vullishouers soos volg bereken:
0ppervlakte x Vloerruimtevan erwe
verhouding
93

X

3

;

Die vloerruimteverhouding varieer
gewoonlik tussen 0,4 en 0,7 tot 1
met die neiging om steeds hoer te beweeg .
Die koste van die bydrae word in die
voorbeeld uiteengesit :
200 wo onpersele

=

Woonstelerwe:
18 000 vk.m. x 0,7
93
Totaal:

200 houers

x 3 = 82 houers

?

282 houers

68.
Koste:
Eerst e 50 houers: 50 x R4 = R200-00
lee r as 50 houers: 232 x R2 = 464-00
Totale bydr ae:
R664-00
Hierdie bydrae, hoe gering dit. soms
geag mag word, het 'n redelike invloed
op die totale koste v an dorpsontwikkeling en kan nie sondermeer oor di e
hoof gesien word nie.

1. 4

Stortingsterrein
Ook h iervoor moe t die dorpsontwikkelaar
'n bydrae aan die plaaslike owerhe id
ma ak en dit word soos volg berek en :
Per woonerf:
R3-00
Per ,oonstelerf :
Op ervl akte x Verhouding
93

3

X? X

R -00

3

Indien dieselfde gegewens as di~ in
die voorbeeld onder Vullisverwydering
g ebruik word , sa.l die to t ale koste van

69.
hierdie bydrae

1.5

R843-00

beloop.

Begraaf plaa s .
Die dorpsontwikkelaar moet ook hier ~
bydrae aan die plaaslike owerheid maak ,
en dit word op pres i es dieselfde metode
as die van die stortings terrein bereken .
Die koste van hierdie twee bydraes sal
dus dieselfde wees, naamlik R843- 00
pe r bydrae .

1.6

Banto ebehui s ing
As gevolg v an die instroming van Bantoes
uit die t u i slande en vanaf die plattel and na die stedelike geb iede en ook
as gevolg van die feit dat die pl aaslike
· owerhede se behuising sprogramme ver
agter is, bestaan daar in die meeste
groter sentra 'n ernstige tekort aan
huisvesting vir Bantoes.
Veral in die g roter stedelike sentra
word bai e probleme ondervind met

70 .
antoebehuising en dit het daa rtoe
gelei dat ~ maatre~l, wat daarop gemik
is om die woningsnood ender die Banto es
te verlig, ingestel is. Dit kom daarop
neer dat die dorpsontwi kkel aar 'n
kontantbydr ae lewer soda t die kapitaal
vir die plaaslike owerhe id beskikbaar
is vir bantoebehuising.
Die plaasl i ke owerheid is dus verantwoo r del ik vir die verskaffing van
huisvesting aan bant oes. Die gro otte
van die bydrae wat deur die ontwikkelaa r
betaal moet word, wo rd soos volg bereken:
Wooner ve :
Aa nta.l woonerwe
12

X

R400-00

Woonst ele r we :
Vloerruimt eOppervlakt e x verhou ing
93

X

12

X

R400 - 00

71.
1.7

Diverse Bydra es
'n Addisionele bydrae kan ook van di e
dorps ontwikkelaar vereis word indien
dit deur die Depa rtement van Openbare
Werke benodig word. Hierdie bydra e
is gewoonlik in die vo rm van grond
wat afgestaan moet word.
Die koste van sodanig e bydrae sal op
dieselfde metode as die vir onderwys
en parke bereken word.
Indien Openbare Werke nie die grond
wil he nie, het hulle nie 'n keuse om
die geldwaarde daarvan te ontvang nie.
Hierdie bydrae s al dus net in sommige
gevalle by dorpsontwikkeling van toepa ssing wees en ook dan sal die koste
afhang van die grootte van die grond
wat afgestaan moet word.

2.
2.1

Divers e Koste
Administratiewe koste

72.
Die administratiewe koste verbonde aan
di e on t wikkeling van n dorpsgeb ied
moet a s 'n ontwikkelingskoste b eskou
v,ord .
1

Dorps ontwikkelaars verdeel hulle totale
administratiewe koste arbitrer tussen
die dorpsg ebiede wat deur hulle ontwi kkel word. Da.ar bestaan egter baie
twyf el oor die korrektheid van die
me t ode.
Deur die historiese inligting wat tot
my b eskikking gestel is, te ontleed,
is die volg ende belangrikste administratiewe kost e-it ems g e!dentifis e er:

a.

Ka nt oorakkommodasie en -instandhoud ing

b.

Sal a risse en lone

c.

Kommunikasie

d.

Skryfbehoeftes en diverse uitgawes

73.
Di e gro ot te van die koste en die
toedeling daarvan na die verskill ende
dorpsgebie de word gel yktydig bespreek .
Daar is gevind dat daar 'n n oue
korrelasie tussen die aantal persele
in 'n dorpsgebied en die mate van
besetting van die personeel ten ops i gte
van die dorpsgebied is, met antler
woorde, hoe me er erwe in 'n sekere
dorpsgebied is, hoe meer tyd van die
personeel word deur daardie dorpsgebied in beslag geneem.
Dit skyn dus as of die aantal persele
in die versk illende dorpsgebiede ~
redelike betroubare basis vir die verdeling van die administratiewe koste
vorm. Da.ar word aanvaar da t die koste
van kommunikasie, k antoorakkommodasie
en -inst andhoudi ng en skryfbehoeftes
~ noue korrelasie met die personeelbesetting sal toon .

74.
Nadat verskillende toedelingmetodes
me t dorps ontwi kkela rs bespreek is,
is gevind dat die volgende metode die
makliks te uitvoerbaar in die pra ktyk
sal we es.
Toedeling van administratiewe koste
na verskillcnde dorpsgebiede:
Totale administratiewe koste van die
dorpsontwikkelaar vir die jaar 19Xl :
R40 .000-00

Dorpsgebied:

% Volto oi
.
1/1/Xl

.

% Gedurende

..

19Xl voltoo i

A

B

C

40%

10%

30%

40%

60%

30%

300

200

600

Aa..."l t al erwe per

..

dorpsgebied
Toedelingsverhouding

..

120

.

1 20

.•

1 80

Administ r a tiewe
koste toegedeel:Rll.429 Rll . 429 Rl7.142

75.
Deur bogenoemde metode van toedeling
te gebruik, word die administratiewe
koste van die dorpsontwikkelaa r op 'n
redelike betroubare bas is na die verskillende dorpsgebiede toegedeel.
Daar kan egter faktore opduik wat die
toedeling kan beinvloed tot so 'n mate
dat die voorgestelde metode van geen
waarde is nie. Indien slegs een
gebied op 'n keer ontwikkel word, word
al die koste natuurlik na die gebi-ed
toegedeel.
Soos re eds vroeer genoem , strek die
tydsduur van die ontwikkeling van 'n
sekere gebied oor ~ paar jaar. Daarom
is dit belangrik dat daar so presies
moontlik beraam moet word in wat ter
mate die ontwikkeling voltooi is, en
watter gedeelte van die ontwikkeling
in die huidige jaar voltooi is.
Indien bogenoemde metode van toedeling
gebruik word, met inagneming van enige
faktore wat daarop 'n invloed mag he,

76.
k2.n die totale administratiewe koste
verbonde aan die ont ikkeling van n
sekere gebied, naastenby bepaal word .
Die koste per erf kan dan bepa2l word
deur die totale koste deur di e a antal
erwe te deel. Deur bogenoemde metode
op 'n paar dorpsgebiede wat ontwikkel
is deur twee verskillende dorpsontwikkelaars, toe te pas, is gevind
dat die administratiewe koste van
Rl20-00 tot Rl60-00 per erf gewissel
het. Die grootte van die erv-re het nie
'n invloed op die koste nie.
1

2.2

Verk oopskost e
Baie te enstrydige sieninge ten opsigte
van die feit of verkoopskoste gesien
moet word as n koste van dorpsontwikkeling al dan nie, word gehuldig.
Aangesien die dorpsontwikkelaar
definitief voorsiening vir verkoopskoste
by die bepaling van die verkoopprys van
die persele in die ontwikkelde dorps1

77.
gebied moet maak en verk oopskoste :n
wesenlike gedeelte van die totale
koste van die dorps ontwikkelaar v orm
en 'n groat invloed het op die nett o
wins ten opsigte van :n spesifieke
dorpsgeb ied, is die algemene gevoel
dat verkoopskoste wel as 'n kost e van
dorpsontwikkeling gesien en behandel
moet word.
Verkoopskoste kan in die volgende
koste- items verdeel word:-

a.

Opstel v an die koopkontrak
'n Standaard verkoopskontrak word deur

die ontwikkel aar se regsadviseurs
opgestel. Dit word deur die ontwikkel aar gedupliseer en herhaaldelik
vir die verkoop van al die persele
in die dorpsgebied gebruik; i n
sommige gevalle word dieselfde kontrak
vir verskillende dorpsgebiede gebruik.

78.
Openinge word gelaat sodat die
besonderhede van die koper, die
perseel en die terme van betaling
net ing evul kan word. Die koste om
so 'n standa ard kontrak op te stel,
beloop min of meer RJ0-00 en om
die kontrak te dupliseer, ongeveer
20c per kontrak. Volgens wet moet
die kontrak g eseel word en dit beloop
'n verdere JOc vir die oors pronklike
en 10c vir die afskrif.

b.

Agente-kommissie
Normaalweg l aat die dorpsontwikkelaar
die verk oop van die persele in die
h ande van ·n ag ent wat dit dan teen 'n
v a sgestelde tarief, afhang ende v an
die verk oo pprys e, verkoop. Die
funks ie van die agent i s om die koper
en verkoper bymeka ar te bring en hy
ontvang dan 'n vergoeding indien die
transaksie beklink word.

79.
Agente- ko.mmissie word soos volg
bepaal
:·-

51~ op eerste
prys ; en

R6.000- 00 van verkoop-

2½'/o op bal ans indien verkoopprys
hoer as R6.000-00 is.

Hierdie koste kan gevolglik direk na
elke erf toegedeel word. Die agent
behartig gevoonlik self die bekendstelling van die dorpsgebied aan
die publier en die koste wat daarmee
gepaard gaan.

c.

Hereregte en Oordragkoste
Die dorpsontwikkelaar betaal nie
hierdie koste nie
die koper van
die erf moet dit self betaal.

80.
Eiend omsbelasting
Eiendomsbel 8sting wat op die onbeplande
grond betaal word, word volgens die
waar dasie van die grond bereken en sal
van dorpsgebied tot dorpsg ebi ed vers k il. Norma alweg sal dit van le tot
3c per Rl-00 wissel, geba seer op
die g ewaardeerde waarde van die eiendom.
Die koste van belasting sal gekapi taliseer word .
Sodra die dorpsgebied geproklameer is
en op die individuele erve belasting
betae.l word, word die persele gewoonlik
v er k oop en verskuif die koste van die
bel a sting na die nuwe koper . Die
bedrag aan bel Gsting wat deur die ontwi kk el 2. a r op die erwe betaal moet word,
sal dus afhang van h oe vinnig hy die
erwe ve r k oo p .
Die koste v an bel asting word teen die
perseel waarop die bel a.sting bet aal word ,
gekapitalisee r.

81 .
2. 4

Koste van finansiering
Die koste van fin ansiering sal in n
groot ma te v a.n die landsekonomie s.f h ang, dit wil s~, hoe vryelik fonds e
beskikbaar is en teen watt er rentekoers
di t bekom kan wor-d.
1

Die koste van finans ie ring word teen
die dienste waarvoor die fin ans i ering
nodig was, gedebiteer, _en verho og dus
die koste van die diens en word dan
op dieselfde basis as die diens na
die persele toegedeel .

82.
HOOFSTUK 4
GEVALLESTUD IE OM DIE KOSTE VAN DORPS0 ·iTNI KXELING TE I LLUSTREER
1.
1.1

Algeraeen
Dorps on t wi kk el a ar
Di~ d o rps ontwi kk el aar is~ geldkragt i g e maat skappy wat hoofs aaklik
d aaro p ing estel is om dorpsg ebiede in
die muni s i pale gebi e d v an Pretori a
te ontwikkel.

1.2

On b eplR n d e g rond
Die onb e pl ande g rond is Oos v an die
mi ddestad v an Pretoria geleij. Die
gro otte v a n die grond i s

45

hektaar

en is t e en

R7.500-00

a a n g e k oop .

Volgens die koopkontrak

per h ektaar

moes 'n de posi t o van 10%

van die

koopp r y s by ondertekening van die

kontrak betaal word en die balans
binne die bestek van 6 jaar. Rent e
word teen &✓0 op die uitstaande
bedrag bereken. Die dorpsontwikkelaar
kon na ondertekening v an die kontrak
die grond in sy naam laat oordra.
Die struktuur, helling en ligging van
die grond is sodanig dat dit geskik
is vir ontwikkeling wat op die hoerimkomstegroepe gerig is.

1.3

Verdeling van die onbepl ande grond
Die onbeplande grond is in 200 wo onerwe en 6 wo onstelerwe verdeel .
In hierdie gevallestudie word aanvaar
dat al die woonerwe ewe groot is. Die
aanname is teoreties en sal nie in
die praktyk aangetref word nie.
Die gesamentlike oppervlakte van die -.
ses woonstelerwe is 18 000 vierkante
meter.

In hie rdie g evallestudie word die
vloerruimte-verhouding op 0,7 tot
1 gestel. Vloerruimteverhouding
impliseer die verh ouding tussen die
vloeroppervlakte van 'n gebou en die
totale oppervlakte van di e b et rokke
perseel.
Totale oppervlakte van
onbeplande grand:

450 000 vk. m.

Grondoppe rvlakte
van strate :

108 000 vk.m.

Grondoppervla.kte
van parke :

13 500 vk.m.

Grondoppervlakte
van sko olperseel:

11 027 vk.m.

6 V/oo ns telervve , elk
3 000 vk . m. :

18 000 vk.m.

200 Woonerwe, elk
1 497 ,4 v _c. m. :

299 47 3 Vkom•

85 .
2.
2.1

Koste van Dorpsontwikkeling
Koopprys van onbe plande grand :
45 Hektaar teen

R? . 500-00 per Ha.:

= R337.500-00

Die verdeling van die koste van grand
geskied op 'n oppervlakte-basis:
Strate :

.
.

Parke •
Skole

Woonstelerwe
Woonerwe
Totaal:

.

. 108 000 vk.m.

R81.000-00

13 500 v k .m •
11 027 vk.m •
18 000 vk.m.

Rl0 .1 25-00
R8.270 -10
Rl3. 500-00

299 473 vk.m • R22 4 .604-90
450 000 vk.m. R337 . 500 - 00

Finansiering s k ost e ten opsig te van
die koopprys v an die onbeplande grand :
Totale finansiering skoste, rente
ing esluit:
R?0.875-00
Die finansieringskoste word op 1n
o ppervlakt e -basis na die verskillende
persele toegedeel:

86.
Strate :
Parke :
Skool:
Woonstelerwe :
'voonerwe :

2.2

Rl7 .010-00
R2.126-25
Rl.736-7 2
R2 . 835 - 00
R47 .1 67- 03

Aansoekgelde en advertensiekost e:
Die totale koste vir die aansoek om
goedkeuring tot dorps ontwikkeling t e
verkry, het Rl.668-00 -beloop.
Daar is gevind da t die beste ba sis
was rvolgens hierdie koste toegedeel
kan word, volgens die aantal persele
in die gebied i s. Stra te word nie met
hierdie koste belas nie, aangesien
die totale koste van strate uiteindelik
op 'n st r aatfront-basis na di·e verskillende persele toegede el word en sekere
persel e dan me er as antl er bel as sou
word .

87.
200
6
1
1
208

:.3

'.. 3 .1

..

Woonerwe
Woonstelerwe •
Park
Skool
Persele

.

..

.

..

Rl. 603-85
R48-12
R8-02
R8-0l
Rl.668-00

Professionele Dienste
Dorpsbeplanner :
Die vergoeding van die dorpsbeplanner
om die gebied teoreties te beplan,
kan soos volg bereken word:

Basiese Fooi:
Rl2-00 per hektaar:
Diverse koste:
Totaal:

Rl.500-00
R540-00
R312-00
R2.352-00

Die verdeling van die koste geskied
op 'n oppervlakte-basis:
Strate:
R564-48
Parke :
70-5 6
Skool:
57-63
Woonstelerwe:
94-08
Woonerwe :
1.565-25

88 .

2. 3. 2

Landmeter :
Die vergoeding van landmeters is
deur die betrokke instituut neergelt.
Persele 451 tot 1500 vk . m.
200 persele - R42-00 elk : R8 . 400-00
Persele 1501 tot 4000 vk . m.
6 Persele - R46- 00 elk:

R276-00

Persele groter as 4000 vk . m
2 Persele - + R50 - 00 elk :

Rl00 - 00

Plus diverse koste :

R740 - 00

Totaal :

R9 . 516- 00

Die toedeling van die koste kan
SOOS volg gedoen word

..

.

Park
R50 - 00 + R29-21
Sko ol :
R50 - 00 + R2J- 86
Woonstelerwe
R276- 00 + R38-95
Woonerwe
R8 . 400- 00 + R647- 98
Totaal :
R9 . 516- 00

.

.

Die diverse koste word volgens die
oppervlakte- basis toegedeel .

Prokureurs :
Die vergoeding a an 'n prokureur h ang
nou s aam me t di e diens wat deur hom
v e r rig word .
I n hi erdi e gev a l wa s daar geen
buitengewone dienste , behalwe vir
die opheffing van 'n pa d- serwi t uut,
wat verri g moe s wor d ni e. ·
Opheffing v a n pad-serwituut: Rl.400-00
Voltooiing van dorpregiste r :
R800 - 00
R620-00
Diverse:
R2.8 20-00
Di e t oede l ing van die k oste geskie d
op basis van die aantal per se le:
Woonerwe
Woonstelerwe
Park
Skool

R2.711-53
81 ... 35
13-56
13-56

90.
Raadgewende Ingenieurs :
Die vergoeding van raadge wende
ingenieurs word saam met die dienst e
wat deur hulle beplan is, bes p ree k .

2.4
2.4.1

Noodsaaklike Diens t e :
Riole ring:
In h ierdie gevallestudie word gebruik
gemaak van ·n sentrale . ondergrondse
riool-netwerk met afvoer nan
munisipale sui weringswe rk. Die
koste verbonde aan die rioleringskema kan soos volg uiteengesit
wor d :
Pro-rata gedeelte van
koste van h oo f - afvoerpyp: Rl 6 .200- 00
Koste van riool-netwerk:
62.000-00
Vergoeding van siviele
ingenieur:
7.056 - 00
R85 . 256-00

. 91 .
Die toedeling van die koste van •n
riolerings kema geskied op n oppervlakt e- basis :
Park
Skool
Woonstele r we
Woonerwe

.

..

2."4.2

R3.365 - 40
2.748-91
4 . 487- 19
74.65 4-50

Pad- en Stormwaterbou:
Totale afstand van paaie: 3,354 km .
Konstruksiekoste:
Rl78.615-00
Totale koste van pad- en stormwaterbou:
Vergoeding van siviele
ingenieur:
Rl4.425-00
Koste van grond en
finansiering:
98.010-00
Dorpsbeplanner:
564- 48
Konstruksiekoste:
178.615-00
Totaal:
R291.614-48

92.
Die koste van pad- en stormwaterbou
word op n straatfrontbasis na die
verskillende persele toegedeel.
Berekening van straatfront:
Park

305 me t er
290 meter

Skool
Woonstelerwe

480 meter
5 621 meter

Woon erwe

Di e koste van pad- en stormwaterbou
moet tussen die individuele woonerwe
oo k op n straatfront-ba sis verdeel
word.
Verdeling van die koste van pad- en

.

stormwaterbou •

Woon e rwe
5 621 m.
Park
305 m.
Sk ool
290 m.
Woonstelerwe
48 0 m.
Totaal

R2 44 . 797- 64
13.282- 92
1 2.629-66
20.90 4-26
R2 91 . 614- 48

93.
Watervoorsiening :
Berekening van die spits-kapasiteit:
S'pit s - kapasite it per dag :

=

1,5 x 2230 liter per 1500 vk.m.erf
708 000 liter p er dag

Bergingskoste vir 2 dae spits-kapasiteii
R60-00 per 4500 liter berging
= Rl8.880-00
Koste van watervoorsiening:
Bergingskoste
Hoof-toevoerpyp
(Pro-rata bydrae)
Netwerk
Vergoeding van siviel~
ingenieur:
Totaal

Rl8.88o-oo
21.800-00
30.076-00
5.350-00
R76.106 - 00

Toedeling na persele geskied op n
oppervlakte-basis:

94.
Park
Skool
oonstelerwe
Woone r we

2.5

2.5.1

R5.943-56
4.854-80
7.924-75
131.845- 89

Begiftiging en Diverse Bydraes:

Parke :
Onder · dte bespreking van hierdie
bydra e is gese dat alle ontwikkelingskoste van die dorpsgebied ook na
hierdi e begiftiging toegedeel moe t
word . Die totale koste van hierdie
'
bydrae kan dan soos volg b ereken
word :
Kos t e van g rond
. Rl0.125-00
Finansieringskoste
2.126-25
8-02·
Aans oekgelde & Advertens i es
Dorp sbeplanner
70-5 6
Landmete r
79-21
Prokure urs
13-56
Pad- en Stormwaterbou

13.282 - 92
R25.705-52

95.
Oorgedra:
Riolering

R25.705-52
3 . 365 - 40
3, . 004- 21
5.943-56
R38.0l8-69

Water
Elektrisiteit
Totaal

Hierdie koste word op n oppervlaktebasis na die woonstelerwe en woonerwe toe g edeel:
Woonstelerwe
Woonerwe

R2.155 - 58
35.863-11

Skole :
Bepaling van die grootte van die
grond :
Woone rwe:
=

Aantal x 45,08 vk.m.
9 016 vk . m.

Woonstelerwe:
To t ale
Vloerru i mtex
oppervlakt e
v e r h oud i ng
x 15 ,8
99
= 18 000 x O,? _x

99

15 , 8 __ 2 011 vk.m.

Grootte van die grond:

11 027 vk.m.

96.
Die totale koste van hierdie bydrae
kan soos volg bereken word :
Koste van grond:
Finansie ringskost e :
Aansoekgelde en
advertensies :
Professionele Dienste:
Noodsaaklike Dienste :
Totaal :

R8.270-10
1.736-72
8-01
145-05
22.6 87-26
R32.847-14

Die toedeling van hierdie koste na
die verskillende persele geskied
volgens die grootte van die grond
wat per perseel afgestaan moet word:

.

Woons telle

2 011
11 027
Woonerwe

9 016
11 027

X

R32.847-14 = R5.990-37

X

R32.847-14 = R26.856-77

..

97.
2.5.3

Vuilgoedverwydering:
Die berekening van die grootte van
hierdie bydrae is gebaseer op die
aantal vullishouers en dit word soos
volg gedoen:
Per woonerf:

1 Heuer

Per woonstelerf:
Oppervlakte x Vloerruimteverhouding
x
93

J

5

Berekening:

Woonstelerwe

Woonerwe
Totaal

.

.

18 000 x 0 2 7

93

xl
. 5

= 82 Houers

200 Houers
282 Houers

Die koste-aspek van die bydrae:
Eerste 50 houers: 50 x R4 =
Meer as 50 houers: 232 x R2 =
Totaal:

R200-00
R464-00
R664-00

98.
Stortingsterrein :
Die grootte van hierdie bydrae word
bereken volgens die aantal woonee nhed e in die voorgestelde dorpsgebie d. Die bydrae beloop R3 -00
per wo oneenheid.
Die aantal wooneenhede wor d op
dieselfde metode as die vu.llishouers
onder die vorige punt bereken. Daar
is dus 282 wooneenhede in die
dorpsgebied .
Berekening van di e koste van die
bydrae :
Woonerwe: 200 x R3
Wo onst elerwe : 82 x R3
Totaal :

=
=

R600-00
246-00
R846 - 00

Begraa f plaas :
Die groot te van hierdie by drae word
op dieselfde metode as die stortings,;-

99.
terrein-bydrae bereken en toegedeel.
Die koste van hierdie bydrae beloop
dus ook R846-00.

Bantoebehuising :
Die grootte van die bydrae wat deur
die dorpsontwikkelaar gemaak moet ·
word, word soos volg bereken:
Aantal wooneenhede

R400-00

X

1

..

Woonerwe
200
12 x R400-00

R6.666 -67

=

..

Woonstelerwe
18 000 X 027
93
1

X

3
5

X

=

Totale bydrae :

R400-00
R2.709 -68

R9.376-35

100.
2.6
2.6.1

Diverse Koste
Administratiewe koste :
Die dorpsontwikkelaar het n paar
dorpsgebiede gelyktydig ont wikke l
en die administratiewe koste ten
opsigte van hierdie dorpsgebied
is op die voorgestelde metode bereken.
Die totale administra tiewe koste
het

RJ0.000-00

beloop.

Administrat iewe koste word volgens
die aantal persele in die dorpsgebied na die woonerwe en woonstelerwe toegedeel.

2 . 6.2

Verkoopskoste:
Die ontwikkeling was gerig op die
hoer-inkomstegroepe en indien die
verkooppryse van die woonerwe op
R8.000-00 elk en die van die
woonstelerwe op R25.000-00 elk
gestel sou word, kan die verkoopskoste
soos volg bereken word :

101.
Per
woonstelerf
Verkoopskontrak
en seels :
R0-75
Verkoop s kommissie:
R775-00
R775 - 75
Totale verkoopskoste ~

Per
woonerf

.. R0-75
R350-00
R350- 75
R74.803-60

102.
'

SAJ1:EVATT I NG EN GEVOLGTREKKING

Die heersende hoe pryse van woonerwe in
stedelik e g ebiede waarop noodsaakl ike dienste
g elewer kan word, is hoofs aaklik aan die
- feit da t die vraag na woonerwe groter is as
die a anbod da arvan, toe te skryf .
Die tydsduur van die dorpsontwikkeling kan
by die redes wa arom die aanbod van woonerwe
kl eine r i s a s die vraag daarna, soos in
Hoo fs t uk 1 uite eneesi t, g evoeg word. Vertraegd e prokl amering en die stadige inst al lering v an die dienste, wat 'n gevolg van
~ te kort aan kapitaal en a rbeid is, is die
h oofoorsake w2arom die a.anbod van woon erwe
in g ehe el ve rt r a ag word .
Die pr ys van woonerwe in die h andel word deur
die wer:rdng van vraag en aanb od bepaal. Di t
is in di e meeste gevalle hoer as die prys
vrat deur .middel van noukeurig e kosteberekening
daar g e s tel sou word , met die g ev olg dat
dorpsontwikk el i ng 'n baie hoe winsgrens het .

103 .

Indien die aanbod van woonerwe verhoog kan
word, sal die prys van erwe wat deur die
werking van vraBg en aanbod bep2al word, tot
die voordeel van die uiteinde~ike kopers daal.
'n Verdere gevolg van die hoe winsgrens van

d0rpsont wikkelin is dat dit tot ondoeltreffendheid aanleiding gee. Beter kontrole
oor koste sal beslis tot 'n verlaging daarvan
lei.
0

n Ontleding van die koste soos ui t die
gevallestudie verkry, toon die volgende :-

1

Die koste van die onbeplande grond vorrn
32,26% van die totale koste van dorpsontwikkeling ( A3, Kolom A) en 34, 74%
van die totale koste minus verkoopskoste
(A3, Kolom B). Die ontwikkelaar kan
hierdie koste nie beheer nie.
Die hoe pryse van onbepl ande grond is een
van die hoofoorsak e vir die heersende hoe
pryse van woonerwe in stedelike gebiede.

104.

Die vergoeding vir professionele dienste
gele ver vorm 1, 4~~ van die totale koste
verbonde aan die ontwikkeling van 'n
dorpsg ebied . Hierby is nie die vereoeding
van die siviele ingenieurs ingesluit nie.
Die verg oeding vir gelewerde professionele
dienste· is 'n noodsaaklike ui tgawe en kan
nie deur die ontwikkelaar uitgeskakel
word nie.
Die installering van noodsaaklike dienste
vorm die gro otste koste by die ontwikkeling
van 'n dorpsg ebied, n aarnlik 79,66% van
die ontwikkelingskoste (A3, Ko lom C).
Doeltreffende kontrole oor die koste sal
tot groot bespa rings en 'n laer verkoopprys
van die woonpersele lei. As gevolg v an
gebrekki g e kontrole ontst aan daar baie
verspillings wat t ot 'n hoer verkoopprys
van die erwe aanleid i ng gee .
Dorps ontwikkelaars i s geneig om kontrole
oor koste agterwe~ te l aa t omdat hulle

105.

nog 'n g r oot wi ns daars onder maak .
Begiftiging en diverse bydrae s beloop
8,5% van die tot ale koste minus . die
ve rkoo pskos te ( A3 , Kolom B). Die grootte
v an die koste word deur die Provinsiale
Rade en plaaslike besture bepaal en dan
van die ontwikkelaar verha.al .
Sommi ge dorpsontwikkelaars is van mening
dat hierdie koste nie van hulle verhaa.l
moet word nie, maa.r dat dit oor ~ baie
la.ng termyn direk van die uiteindelike
bewoners verhaal moet word.
Indien die plaaslike besture nie die
ontwikkelaars met hierdie koste belas nie,
s al di t lei tot la.er pryse vir die wo one r we . Dit sa.l tot die voordeel van die
kopers strek deurdat hulle woonpersele
goedkoper sal bekom en die koste van die
beg iftiging oor 'n l ang termyn kan delg .

106.

Die diverse koste, wat hoofsaaklik
ad.ministra tiewe en verkoopskoste insluit,
beloop 10,02%, van die totale koste v an
dorpsontv:i kkeling ( A3, Kolom A). Hierdi e
koste k~n moontlik deur doeltreff ende
kontrole verminder maar nie ui tgeskBkel
word nie.

Die hoe pryse v an woonpersele in stedelike
g ebiede kB n gevolgl i k toegeskryf word aan die
beperkte aanb od van persele waarop dienst e
vers k af k en wor d; die ondoel treffendheid
v a n dorp ontwi Kkelaars om Koste behoorlik
te k ontroleer; die hoE:3 pryse van onbepland e
g ro nd wat gesk ik is vir ontwi kkeling en die
bydrae s wat ontwikkel aars aan sekere
inst ansi e s moe t lewer.
0

Daar mo et daa.dwerklike poging s aange wend
word om die pryse v an woon erv1e te ve rminder
sodat dit binne die vermoe van toekomstige
hui sbewoners is om 'n eie-perseel met dienste
te bekom.

107.

E "GLISH SUMivJARY

A critic a l analyses of the costs of tovm
development
Tovm development c e.n be des c ribed as the
develo pment of impl anned land into an urban
area, divided i nt o erven where ne c essary
servic es can be rendered.
The f ollowing division is used in this study
of the analysis of the costs of town
development :

Chapter 1
I n this cha pter an ex pl 8.Ila tion of the
terminology is given and the necessity of
to~m development is outlined . The c aus es
of the reigning high pri c es of erven i n urban
areas are dis cussed .

108.

Cha-pter

2 & 3

I n these chapte rs an explana tion of the costs
of town development is g iven. In chapter 2
the price of implanned l and , application
fees and advertisement cos ts , the remuneration
fo r professional servi c es and t he cost of
the instalment of ne cessary
services are
discussed.
In chapter 3 the cost effect
of endowments and divers contributions and
the sundry costs, c onsisting mainly of
administrative and s ales co s t, is dis cussed .

Ch8.nter 4
Here the costs of tom development is
illustrated by means of
c as e study .

a

Sunrrna ry and Conclusion
The cause s of the reigning high prices of
erven in urban a reas a re di scussed.

1Q9.
DIE DEUTSCHE ZUS.Al\TI'l1ENFAS SUNG
Eine kritische Analyse von den Kosten der
Stadtentwicklung
Stadtentwicklung kann umschrieben werden
als die Entwi cklung von unge pl antem Grund
zu einem Stadtgebiet, eingeteilt in
GrundstUcke worauf notwendige Dienst e
geliefert werden k~nnen .
In di esem Studium von der Analyse von den
Kosten der Stadtentwicklung wird die
folgende Einteilung benutzt werden:

Kapittel 1
In diesem Kapittel wird eine Umschreibung
von der Terminologie gegeben und die
Notwendigkeit der Stadtentwicklung angedeutet .
Die Ursachen der herrschenden hohen Freise
von GrundstUcken in st~dtischen Gebieten
werden besprochen.

110.

Ka uittel

2 & 3

Hier wird eine Auseinandersetzung von den
Kosten der Stadtentwicklung gegeben. Im
2. Kapittel werden der Einkaufspreis des
ungeplanten Gebietes, Bewerbungsgelder und
Insera t kos ten, die VergUtung· fUr professionelle
Diens te und d ie Anlag ekosten fUr notwendige
Dienste bespro chen. Im 3. Kapittel werden
der Kosteneffekt van Schenkungen und diverse
Beitrage und die diverse Kosten welche
hauptsachlich bestehen aus Verwaltungsund Verk2.ufslrnsten, behandel t.

Kapittel 4
Hier •:rn rden die Kosten der Stadtentwickl ung
erloutert an Hand des Studiums vers chiedener
Falle.

Zusamm.enfassung und Schlussfolgerung
Die Ursachen fUr d ie herrs chenden h ohen
Freise von GrundstUcken stadischen Gebieten
werden bes prochen .

111.

BRONNELYff

1.

Geraadpleegde en Aangehaalde werk :
Prof. Dr. H.J. van der Schroeff
Kosten en Kostprijs: Deel 1
(Se wen de Hersiene Uitgawe)
Amsterdam - 1970
Verslag van die Kommissie van Ondersoek
na die voorkoms van heersende hoe
verkooppryse van onbeboude residensiele
persele en onbeplande grond wat vir
dorpsont wikkeling be kom word:

Me i 1970

Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling
van Buitestedelike Gebiede:
Memorandum insake die voorsiening
van noodsaaklike dienste in voorgestelde dorpe in die Raad se
regs ge bied.

112.

2.

Lys van Onderhoude:
Mnr. P.A. Low : Sekretaris/Rekenmeester
Nasional e Dorpsont wikkelings korporasie
Beperk
Mnr . C.T. de Vries •. Ontwikkelingsbestuurder - Nasionale Dorpsont wi kke lingskorporasie Beperk.
Mnr. F.P. Prinsloo .. Siviele Ingenieur
Theron, Prinsloo en Van Tonder
Mnre. Van Graan en Benardi
Stadsraad van Pretoria
Mev . A.S. den Boestert : Waarnemende
Administratiewe Beampte, Departement
P~aaslike Bestuur - Transvaalse
Provin siale Administrasie
Mnr . H.M.L. Beyskes· : Dorpsbeplanner
en Landmeter - Haacke, Sher & Aab
Mnr. G.D. Jordaan : Raadgewende
Elektriese Ingenieur
C.A. du Toit
en Vennote

113.
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VERGOEDING VAN SIVIELE I NGENIEURS

Tot en met R40.000- 00

..

Van R40.001._ tot Rl20.000

..

Van Rl20 .001 tot R200.000

..

Van R200.001 tot R400.000

..•· R4.000

Van R400.001 tot Rl.000.000

..

Van Rl.000.000 tot R2.000.000

... Rll.000

Van R2.000.001 tot R4.000.000

..

Van R4.000.001 tot R8~000 .000

..

Van R8.000.001 en mee r

..

10% van
die totale kost e
R800 + 8%
van totale koste
R2.000 + 7%
van totale koste
+ 6%
van totale kos te

R6.000 + 5-1-%
v an totale koste
+ 5%
van totale ko.s te

~,o
R21 .000 + 4-1,.o1van totale koste
RJl.000 + 4,l/
van totale koste
R51.000 + 4%
·van totale koste

114.
A2
SAMEVATTING

VAN

BEREKE NINGE :
Parke
R

Skole
R

Woonstelerwe
R

Woonerwe
R

337 . 500- 00

81 . 000- 00

10 . 125- 00

LS.270- 10

13 . 500- 00

224 . 604-90

1.123-02

70 . 875- 00

17.010-00

2.126- 25

1. 736-72

2. 835 - 00

47 .167- 03

235- 84

1.668- 00

-

8-02

8- 01

48- 12

1.603- 85

8-02

70- 56
79-21
13-56
12 . 422- 60

57- 63
73- 86
13-56
10 . 159- 88

94- 08
314-95
81- 35
16. 873- 50

1. 565 - 25
9 . 047-98
2.7 11- 53
286 . 700- 54

7- 83
45- 24
13- 56
1.433- 50

13 . 282- 92
3.365- 40
3.004-21
5 , 943- 56
38,018- 69

12.629-66 20 . 904- 26
2,748-91
4. 487- 19
2,453-89
4. 005- 61
4,854- 80 . 7 .924-7 5
32 , 8 47-14 54.195- 31

244 . 797-64
7 4. 654- 50
66 . 642- 29
131. 845- 89
804 . 640- 86

1.223- 99
373-27
333- 21
659-2 3
4. 023-20

(38.018-69)
(32. 847-i 4)
664- 00
846- 00
846 - 00
9.376-35
941. 434- 35

2.155-58
5. 990- 37
193- 08
246-00
246-00
2.709-68
65.73 6-02

35. 863-11
26 . 856- 77
470- 92
600- 00
600- 00
6.666 - 67
875.698- 33

179- 32
134-28
2-3 5
3-00
3-00
33-33
4. 378-49

30. 000- 00
971.434- 35
74. 803- 60

873-79
66 . 609- 81
4.654- 47

29.126 - 21
904 . 824-54
70.149-13

145-63
4,5 24-12
350- 75

1. 046. 237- 95

j 71.264-28

974 , 973 - 67

4, 87 5- 87

R

K0STE VAW GR0ND :
Koopprys
Finansieringskoste
AA NS0EKGE LDE &
ADVERTENSIEK0STE
PR0FESSI0NELE
DIENSTE :
Dorpsbeplanne r
Land.meter
Prokureurs

2.352- 00
9.516-00
2.820- 00.
424 . 731- 00

N00DSAAKLIKE
DI ENSTE :
Pad- en Stormwater
Ri olering
Wate r
Elektrisiteit

BEGIFTIGING EN
DI VERSE BYDRAES
Parke
Skole
Vullisverwydering
Stortingsterrein
Begraafplaas
Bantoebehuising

DIVERSE K0STE :
Ad.ministratief
Verk oopskoste
T0TALE K0STE:

Per
woonerf
R

Strate
R

Totaal

(9 8 . 574-48)
193 .040-00
85 . 256-00
76 . 106- 00
150,56 9- 00
929 , 702- 00

564- 48

-

98 . 574- 48

115.

A3
DIE I NVL0ED VAN DIE VERSKI LLENDE K0 STE-ITETv1S UI TGEDRUK AS ' N PERSENTASI:E

VAN :

Kolom A - Die tot ale koste verbonde aan dorps ontwikk eling
"
B - Die totale koste min verkoopskos t e
11
C - Die tot ale koste min verkoopsko s t e en die k oo pprys
van die onbe ~lsnde g rond
J3EDRltG
R

K0L0M A

K0LOr.1 B

R9 71. 434

FAKT0R

K0L0M C

R633 . 93L

337.500

32,26

34,74

70.875

6,77

7 ,30

Aans oekgeld e en adv ertensies

1.668

0,1 6

0 ,17

0 ,26

Pr ofessionele di enste:
Do rps be planner
Landmeter
Prokureurs

2.3 52
9.51 6
2. 820

0,22
0,91
0,27

0 ,24
0,97
o, 29

0 ,37
1,51
0,44

504 . 971

48,26

51, 98

79,66

Pad- en st ormwaterbou (Nota 1)
Riolering
Water
Elektrisiteit

193.0 40 ·
85.2 56
76. 106
150. 569

18,45
8,15
7,27
14 ,39

19,87
8,79
7 , 83
15 ,50

30 , 45
13,45
1 2,02
23,75

Begiftiging en diverse
bydra es :
Bantoebehuising
Vuilgoedverwydering
Begraafpl2as
Stort ingsterrein
Skol e (Nota 2 )
Par ke ( Nota 2 )

9. 376
664
846
846
( 32. 847 )
(38.019 )

0,90
0,0 6
0 ,08
0,08

1,48
0,10
0,13
0,13
( 5, 18 )

(3,63)

0,96
0 , 07
0 , 09
0, 09
( 3, 38 )
( 3, 91 )

( 6, 00)

30.000
74. 804

2,87
7,15

3,09
(7,70 )

4,73
( 11, 80 )

100 ,OO;i~

100 ,00o/~

Koste v an grond·
.Finansie ringskoste

Noo dsaaklike dienste
en Sivi ele ingenieurs

Diverse kost e :
Admini stratiewe koste
Verkoo pskoste

Rl.046. 238

( J,14 )

116.
A3

(VERVOLG)

Nota 1
Die koste van die onbeplande grond, die
finansiering daarvan en die vergoeding van
die dorpsbepl8nner ten opsigte van die strate
is nie in berekening g ebring nie. Indien
dit in berek en ing gebring sou word, sal die
berekeni ng as volg wees :-

Fad- en
stormvmte rbou

BEDRAG

A

B

C

R291 . 614

27,87

30,02

46,00

Nota 2
Hierdie koste is re eds onder die verskillende
koste-items in berekening gebring.

