
MOTIE 32 van 2020
Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (PVM)

via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, Reglement van Orde een motie, 
behorend bij agendapunt 3, met als onderwerp "Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum", 
indienen voor de raadsvergadering van 5 november 2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
 Pieter Vermeulen onderdeel is van de Canon van Velsen
 In 1952 de gemeente Velsen de verzameling heeft verworven onder de voorwaarde dat de 

gemeente een museum voor schoolkinderen zou stichten onder de naam Pieter Vermeulen 
Museum (PVM)

 De huisvesting van PVM sinds verhuizing naar de huidige “tijdelijke” locatie in 2008 
onvoldoende is voor zorgvuldig behoud van de collectie en voor het uitvoeren van de 
educatieve programma’s

 De In 2008 aan PVM gedane toezegging door gemeente van adequate huisvesting niet is 
nagekomen

 PVM een belangrijke rol speelt in uitdragen van allerlei aspecten van duurzaamheid (onder 
andere beperken klimaatverandering, klimaatadaptatie, biodiversiteit en opruimen en 
schoonhouden van leefomgeving) en hiermee een bijdraagt aan het beleid van de gemeente

 Er door de lange onzekerheid en onduidelijkheid een groot beroep wordt gedaan op de 
vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van het PVM 

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
 Met de No-Go op project BRAK nu goede huisvesting voor PVM gerealiseerd dient te worden
 Hierbij gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen en contacten die in project BRAK zijn 

opgedaan
 Hierbij gebruik gemaakt kan worden van suggesties van betrokken inwoners van Velsen

En verzoekt het college:
 In samenwerking met PVM zo spoedig mogelijk te starten met (onderzoek naar) 

herhuisvesting.
 De raad uiterlijk januari 2021 te informeren over plannen en voortgang.
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