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Betreft: Aanvraag toestemming voor de realisatie van een zonnepark gelegen aan de Kempenweg 90 
te Weert. 

Geacht College, 

Verzoek om toestemming van het College om een zonnepark te mogen realiseren gelegen aan de 
Kemperweg 90 te Weert. 
Dit verzoek doen wij in naam van de eigenaar van het betreffende grondstuk, Mourik Infra BV te Groot 
Ammers. 

Het betreffende grondstuk met als bestemming bedrijventerrein wordt momenteel niet gebruikt voor 
bedrijfsdoeleinden. 

Bij de aanleg van het zonnepark zullen wij rekening houden met de natuur. 
De panelen worden op minimaal 1 meter hoogte geplaatst en er worden ECO tunnels gerealiseerd om 
de dieren uit de omgeving vrije doorgang te verlenen. 

De grote van het zonnepark wordt indien wij het gehele grondstuk mogen gebruiken circa 10 hectare 
de opbrengst van de zonneweide zal dan circa 11 MWp bedragen. 

Met veel belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Bijlages: Tekening kadaster van het betreffende grondstuk, detail tekening van de frames met 
zonnepanelen, opstelling van de zonneweide. 
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The structure is designed for a terrein ^hout soil settlements or sofl sagging. 
;K soil settlements woukt occur. it is the full responsibitity of the Sadef customer 
Ito take the necessary measures to avoid damage of the steel structure or PV panels. 

Thia plan cannot ba uted for the final building sita layout of pltn. frames or tables. Only the specific SADEF "Structurai drawing" may be used to prepare or realize the montage of the SAOEF-frame. 

H is the erttire rciponsabiltty of the SADEF cMstomer to uerify the validily ertd the completencse of the attsched data sheet relating to the applied solar paneL 
It la also the entlie responsabittty of the SADEF customer to verify the compatlbllity, the panel spacing and the loading capacity of the used eoiar panela and ita fixing to the correeponding SADEF steel frame. 
Productlon of the SADEF eleef frame wlH only be leunched after approval by the SM)EF customer on the content of these plans and attachted documants. 

The layout of the solar tables on the terrein shouM l>e done in such a way, that thcre is alwsys s minimal distarrce of 10 cm between the steel «trueturss of adjacent tabtei. 
In caae of s terrein wHh more than 10% alope, the minimal dtstance (in cm) shouW be equal to the alope of the terrein (in 
E.g. 20% tarrain slope -> 20cm noinimai distance between tables. 
Standard Irreguiarity in flatnesa in East-V^st dtrection is -»/-^m. tt Irregularity (between the 2 ends of table) Is more than 5cm, the SADEF customer clearly has to specify the maximum irregularity before approval of the global drawings. 

The chosen surface treatrrwnl of the steet frame Is supposing no significant water accumulation on the terrein surface. It is considered thst the ground will absorb all rain water. 
|: Evantuai consequencat on the steel structure due to water aeeumutstion or underground wsterstream will be the full rcsponsiblllty of the SADEF cuelonoer. 

9 Orounding of the instsllstion is the responsibiltty of the SADEF customer. 

|i The content of the documants "Design deta", and "Special condittons tor components in sotar frarrres (end. A)“ m enclosure is to be tuNy taken into account I 
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Onderwerp: RE; Brief aan het College van B&W te Weert. 

Geachte heer Duijzer, 

Het even geduurd maar vandaag hebben we mede dankzij uw voorzet van de exploitatieberekening voldoende 
zekerheid voor het doorzetten van de brief. U mag deze namens ons versturen zoals u aanbiedt. 

Veel succes met de afronding van de haalbaarheidsstudie, 

Met vriendelijke groet, 

irW.J. (William) van Niekerk 
Algemeen directeur 

Mourik Infra B.V. | Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers | Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers 
T 0184-66 72 50 I M 0653-684368 | 
www.mourik.com | Disclaimer I Algemene voorwaarden I KvK 24386340 

MOURIK 

Met vriendelijke groet, 

nderwerp: Brie  aan het ollege van B W te Weert. 

Geachte heer Van Niekerk, 

Zoals met u besproken vind u in de bijlage de brief aan de gemeente Weert. 
Tevens heb ik bijgesloten een aantal detail tekeningen. 

Als u goedkeuring geeft zal ik het verzoek aangetekend versturen. 

Met de haalbaarheidsstudie en het interne document ben ik nog enkele weken bezig, ik zal u zo snel mogelijk 
informeren als het dossier klaar is. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u mij altijd contacten. 

Met vriendelijke en duurzame groet. 

Kees Duijzer 
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