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College

Evenement 'Weduwe Borski, Financier van Nederland'

Geachte heer, mevrouw,

Aanleiding
Namens de organisatie en initiatiefnemers Michiel Schreuders en Ria van Kleef, van de Stichting
NOW Productions en Tafel van Vijf Muziektheater, is aan het college gevraagd of én in hoeverre het
college van burgemeester en wethouders een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het
organiseren van een evenement in 2023, genaamd 'Weduwe Borski, Financier van Nederland'.

Korte voorgeschiedenis Weduwe Borski
Tafel van Vijf wil in 2023 een grote openluchtvoorstelling brengen met live muziek bij het landhuis op
buitenplaats Elswout in Overveen. Weduwe Borski, Financier van Nederland gaat over de
wilskrachtige zakenvrouw Johanna Borski, die in de 19e eeuw geen genoegen nam met de
toenmalige maatschappelijke beperkingen als vrouw. Een spannend en waargebeurd verhaal over
een vrouw die Koning Willem I om haar vingers windt en die na vele politieke en persoonlijke
verwikkelingen uiteindelijk de machtigste vrouw van Nederland wordt.
Johanna Borski redt tussen 1814 en 1846 tot twee keer toe de Nederlandse staat van de ondergang.
Een uniek verhaal dat meer bekendheid verdient.
Zij was een van de rijkste vrouwen in Nederland van de 1ge eeuw en was eigenaar van een enorm
terrein in de regio (Bloemendaal, Overveen, Zandvoort, Aerdenhout en Heemstede) en bezat heel
veel huizen in Amsterdam.

Gontacten
Er ziin goede contacten met Buitenplaats Elswout, eigenaar landhuis én met Staatsbosbeheer,
alsook met De Nederlandsche Bank, Museum van Loon en het Noord-Hollands Archief.

ðIO!MENOAÄt OV!NVÊTN AERD¡NHOUI rEilI{EiROEK VOOrIËNZANO





-2-

Aantal kenmerken van het evenemenUproject
o Gaat om 5 tot I weken, plus opbouwperiode van 4-5 weken;
o 500 tot 1000 mensen per dag (middag en avond) publiek;
o Past het theaterproject in het evenementenbeleid van de gemeente?
o Stichting NOW Productions lTafel van Vijf Muziektheater zullen de aanvraag/aanvragen
doen;
o Er zal ook sprake zijn van live-muziek;
o Bijvoorkeur gepland in zomer 2023 (jutilaug/sept).

Planning evenement in 2023
Natuurlijk is het moeilijk om 2,5 jaar vooruit te kijken. Dat laat onverlet dat het productieteam al volop
aan de slag gaat met alle voorbereidingen. Vandaar dat ze graag willen weten van het college van
burgemeester en wethouders of zij hierin een positieve grondhouding heeft.

Vanuit de ambtelijke organisatie heeft er een gesprek plaatsgevonden, ter voorbereiding op een
memo aan het college van burgemeester en wethouders.
Tijdens dat overleg met de organisatie is ook aangegeven dat er obstakels op het pad kunnen
komen en dat als het college positief staat, dit (uiteraard) geen toezegging is voor
'vergunningen/ontheffingen'. Daarvan is de organisatie bewust!

Positieve grondhouding van college
Naar aanleiding van het memo heeft het college op 5 januarijongstleden besloten in beginsel een
positieve grondhouding aan te nemen.

Voorbehoud
Met de aantekening dat pas na alle beoordelingen van mogelijke aanvragen/ ontheffingen
besluitvorming plaatsvindt, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid van
juridische procedure(s) en de dan geldende regelgeving. Dit is duidelijk met de organisatie
besproken.

Bevoegdheden
Zoals u weet is het de bevoegdheid van de burgemeester respectievelijk het college om beslissingen
te nemen op aanvragen om (evenementen)vergu nning(en) en (om gevings)vergunning(en)
/ontheffingen.

Het college realiseert zich dat, het evenement over deze raadsperiode/collegeperiode heen reikt
Vandaar is het goed om de mening van uw raad te vernemen. Voorafgaand aan definitieve
oordeelsvorming door het college op basis van nog te verwachten concrete aanvragen zal het
gevoelen van de raad meegenomen worden.

Uw zienswijze
Graag verneemt het college de zienswijze van uw raad

Met vriendelijke groet,
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