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STAD KAAPSTAD: KONSEPBELEID OP KLIMAATSVERANDERING 

OPSOMMING 

 

 

1. Visie 

 

Die visie van die beleid is dat Kaapstad die volgende sal wees: 

‘’n lae-koolstof, hulpbron-doeltreffende en klimaat-veerkragtige stad, wat volhoubare 

ontwikkeling en ekonomiese groei, billike maatskaplike ontwikkeling en 

omgewingsvolhoubaarheid moontlik maak.’ 

 

 

2. Agtergrond 

Aardverwarming is nou onbetwisbaar en menslik-geïnduseerde kweekhuisgas(GHG)-

vrystellings is hoër as ooit. Selfs indien ’n aansienlike vermindering in GHG-vrystellings 

dwarsoor die wêreld  behaal word, sal die vertraagde uitwerking van hierdie vrystellings 

steeds klimaatsverandering tot gevolg hê. Ons moet dus verstaan hoe om ons vrystellings as 

’n stad te verminder, watter klimaatveranderinge voorsien word en hoe ons ons op hierdie 

verandering kan voorberei en daarby kan aanpas. 

 

Die mees waarskynlike klimaatsveranderinge wat Kaapstad in die gesig staar is:  

 ’n daling in gemiddelde jaarlikse reënval;  

 ’n toename in gemiddelde jaarlikse temperatuur: hoër maksimum temperature, meer 

warm dae en meer gereelde en intense hittegolwe; 

 ’n toename in gemiddelde windsterkte; en 

 ’n toename in beide die intensiteit en frekwensie van storms: kort, hoë-intensiteit-reënval 

en hewiger kusstorms wat langer duur.  

 

Benewens hierdie veranderinge sal ’n stygende gemiddelde globale seevlak met 

gepaardgaande seestormdeinings voorkom. 

 

 

 Die potensiële impak van voorsiene klimaatsveranderinge in Kaapstad 2.1.

 

Die impak van klimaatsverandering word reeds globaal en plaaslik ondervind, met ’n 

ernstige impak op ekonomieë, die samelewing en die omgewing. Indien die Stad nou 

belangrike ontwikkelings- en investeringsbesluite neem sonder om klimaatsaanpassing of -

verligting in aanmerking te neem, loop die Stad die risiko om die veiligheid van Kaapstad se 

gemeenskappe en besighede in gevaar te stel en in nie-volhoubare investering vasgevang 

te word. Terwyl die tydsberekening en omvang van die impak onseker is, bestaan daar min 

twyfel oor die soort impak wat Kaapstad in die gesig staar en toenemend in die gesig sal 

staar.  

 

Hierdie is ’n opsomming van Stad Kaapstad se konsepbeleid oor klimaatsverandering. 

Om die volledige beleid te lees, besoek  die Stad se ‘Have your say’ webbladsy op:  
http://www.capetown.gov.za/en/PublicParticipation/Pages/default.aspx 

xxx 

https://webmail.capetown.gov.za/OWA/redir.aspx?C=qaClMb_NU0GzW68XXQnQTWDlp7mhjdEI2tuYFsn8zNvoxbDBJ1lH-Ht1-D4J5nQa_DlSK6HBr94.&URL=http%3a%2f%2fwww.capetown.gov.za%2fen%2fPublicParticipation%2fPages%2fdefault.aspx
https://webmail.capetown.gov.za/OWA/redir.aspx?C=qaClMb_NU0GzW68XXQnQTWDlp7mhjdEI2tuYFsn8zNvoxbDBJ1lH-Ht1-D4J5nQa_DlSK6HBr94.&URL=http%3a%2f%2fwww.capetown.gov.za%2fen%2fPublicParticipation%2fPages%2fdefault.aspx
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Die impak wat voorsien word, sal alle vorms van dienslewering affekteer, met armer 

gemeenskappe en minder formele besighede wat die mees weerloos teen hierdie 

veranderinge is. Die Stad sal die voorsiene klimaatsveranderinge as katalisator moet gebruik 

om potensiële ondoeltreffendhede in sy huidige stelsels, metodes van dienslewering, en 

voorsieningskanale te heroorweeg en om nuwe modelle te skep wat beter sal pas by die 

hulpbronbeskikbaarheid en klimaatsveranderinge wat sal heers.  

 

 

3. Behoefte aan en opstel van ’n beleid oor klimaatsverandering 

 

Daar word globaal besef dat klimaatsverandering die grootste risiko ooit vir sosio-

ekonomiese sukses inhou. ’n Duidelike beleid oor klimaatsverandering sal die Stad in staat 

stel om: 

 

 te verstaan hoe om hierdie risiko’s te verminder en daarop voor te berei; en  

 te verstaan hoe Kaapstad se GHG-vrystelling verminder kan word as bydrae tot die 

verlangsaming van globale klimaatsverandering.  

 

Hierdie benadering is gemik op die realisering van voordele soos beter hulpbronsekerheid, 

laer koste, beter luggehalte, beter lewensgehalte, volhoubare ontwikkeling, langtermyn- 

fiskale doeltreffendheid en die beskerming van lewens, lewensbestaan, die ekonomie, 

ekostelsels en investering. 

 

Die bedoeling is dat die beleid oor klimaatsverandering alle die Stad se vorige strategieë wat 

met klimaatsverandering verband hou, sal vervang en Kaapstad effektief sal posisioneer om 

sy hersiene strategiese benadering te kommunikeer en te implementeer.  

 

Die Stad is reeds besig met voorbereidings vir verandering op plaaslike vlak om die risiko’s te 

verminder en almal se vermoë om by veranderinge aan te pas, te verbeter; asook om by te 

dra tot pogings wêreldwyd om GHG-vrystellings te verminder deur middel van programme 

wat in die konsepbeleid uiteengesit word. Die Stad gaan ook voort om sy internasionale 

vennootskappe en verbintenisse met betrekking tot klimaatsverandering te versterk. 

 

 

4. Langtermyn- gewenste uitkomste 

 

Ten einde bogenoemde visie te verwesenlik,  streef die Stad daarna om die volgende 

langtermyndoelwitte te bereik. Die Stad besef dat hierdie langtermynuitkomste ambisieus en 

vooruitstrewend is en as eindtoestande beskou moet word waarna gestreef moet word 

eerder as bindende mikpunte of teikens.   

 

Op die lange duur sal die Stad werk om die volgende te verseker:  

 Alle Stads-gedrewe projekte of programme het klimaatsveranderingsoorwegings in hul 

ontwerp en implementering geïnkorporeer. 

 Kaapstad het ’n laekoolstofvoetspoor. 

 Die Stad implementeer en maak ’n kompakte stedelike vorm moontlik deur ontwikkeling 

wat hulpbrondoeltreffend, goed geleë en verbind is om binne die perke van beskikbare 

hulpbronne te groei.  
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 Die Stad bly op hoogte van die nuutste tegnologie en klimaatwetenskapdata, -inligting 

en -kennis en hoe dit besluitneming behoort te rig.   

 Volhoubare ontwikkeling en ekonomiese groei word optimaal benut deur die 

doeltreffende bestuur van klimaatsveranderingrisiko’s en hulpbronne. 

 Kaapstad se natuurlike ekostelsels is goed bestuur en veerkragtig sodat dit as 

doeltreffende buffers teen die impak van klimaatsverandering kan dien. 

 Kaapstad se besighede en inwoners, veral die mees weerlose gemeenskappe, is 

bemagtig om die impak van klimaatsverandering te weerstaan.  

 Klimaatsverandering word beskou as ’n gesamentlike risiko vir Kaapstad en alle inwoners 

werk saam om klimaatsverandering aan te spreek. 

 

 

5. Beginsels  
 

Die konsepbeleid sit sewe beginsels uiteen wat gesamentlik daarop gemik is om die Stad in 

staat te stel om sy visie en uitkomste in reaksie op klimaatsverandering te bereik. ’n 

Oorkoepelende beginsel wat oor al sewe beginsels strek, is ’n gebalanseerde en, waar 

moontlik, sinergistiese benadering tot klimaatsaanpassing en -verligting. Daar word aan elke 

beginsel uitwerking gegee deur ’n stel direktiewe om maniere om oor die organisasie heen 

te werk, te rig. 

 

Die sewe beginsels is: 

 Oorweeg die langtermyn-impak en voordele van beplanning en besluitneming 

 Verbeter veerkragtigheid en verminder weerloosheid 

 Steun goed-funksionerende ekostelsels wat dienslewering moontlik maak en risiko verlaag 

 Bevorder sosio-ekonomiese voordele 

 Bevorder ’n laekoolstofbenadering 

 Bevorder stedelike ontwerp en infrastruktuur wat klimaatsverandering in aanmerking 

neem 

 Bevorder / verseker ingeligte inwoners 

 

 

6. Inwerkingstelling van die konsepbeleid oor klimaatsverandering 

 

Die Stad sal die inwerkingstelling van Kaapstad se beleid oor klimaatsverandering koördineer 

deur die hersiene klimaatsaanpassingsplan van aksie (CAPA) en die voorgestelde aksieplan 

oor volhoubare energie (SEAP). Inwerkingstelling van die beleid sal op ’n dwarsliggende 

wyse onderneem word en die Stad sal met toepaslike eksterne belanghebbendes saamwerk 

om sy visie vir klimaatveranderingreaksie gesamentlik te bereik. Hierdie eksterne 

belanghebbendes sluit onder meer alle regeringsfere, die sakegemeenskap,  akademiese 

en navorsingsinstansies, nie-regeringsorganisasies en gemeenskap-gebaseerde organisasies 

in. 

 

  

 


