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Heden, twaalf juni tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Angelique 
Anna Petronella Elisabeth Koning-Tijsen, hierna te noemen: 'notaris', als 
waarnemer van het vacante protocol van mr. Peter Henricus Hubertus 

Gerardus Veugen, destijds notaris te Weert: 
1. mevrouw Anna Josephina Johanna Ariaens, werkzaam ten kantore van

mij, notaris, adres: Recollectenstraat 5a, 6001 AJ Weert, geboren te
Weert op zesentwintig april negentienhonderd vierenzestig,
in dit geval handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Henricus Fernandus Schörgers, strategisch adviseur vastgoed
van het Waterschap, werkzaam ten kantore van het Waterschap
Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, geboren te
Maastricht op zeventien mei negentienhonderd vierenvijftig, houder van
een Nederlandse identiteitskaart met nummer IR9B2L741, uitgegeven te
Sittard-Geleen, op zes juli tweeduizend achttien;

1 

bij het geven van de volmacht handelend als strategisch adviseur
vastgoed van het Waterschap Limburg, casu quo als gemachtigde - zulks
op grond van het bepaalde in artikel 95 van de Waterschapswet en het
machtigingsbesluit van tien december tweeduizend negentien, welk
machtigingsbesluit is genomen met in achtneming van het
Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 van het dagelijks bestuur van
het Waterschap Limburg van drie januari tweeduizend zeventien - van:
de heer drs. ing. Patrick Franciscus Cornelis Wilhelmus van der Broeck,
werkzaam ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan
99, 6043 CX Roermond, geboren te Kerkrade op drie juni
negentienhonderd zes en zestig, houder van een Nederlands rijbewijs
met nummer 4564818505,
bij het geven van die volmacht handelende in zijn hoedanigheid van
dijkgraaf van het publiekrechtelijk lichaam: Waterschap Limburg,
gevestigd te Roermond, adres Maria Theresialaan 99, 6043 CX
Roermond, postadres Postbus 2207, 6040 CC Roermond - hierna ook
genoemd: "het waterschap" of "verkoper" - ingeschreven in de kamer
van koophandel onder nummer 67682065 en dit waterschap als zodanig
overeenkomstig het bepaalde in artikel 95 van de Waterschapswet
rechtsgeldig vertegenwoordigende,
zulks ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het
voormalige Waterschap Peel en Maasvallei van dertien december
tweeduizend zestien,
zijnde in het kader van de daartoe gevolgde procedure de voormalige
waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei per een januari
tweeduizend zeventien gefuseerd tot een nieuw waterschap onder de
naam: Waterschap Limburg.
VOLMACHT
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