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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;  

gelezen het voorstel d.d. 28 april 2020 gezien de wenselijkheid de kerk van Onze Lieve Vrouw 

Ten Hemelopneming aan de Utrechtseweg 153 te Renkum, kadastraal bekend gemeente Renkum 

sectie C. no. 7193, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.  

 

In onze overwegingen nemen wij de volgende aspecten mee, namelijk dat: 

 

het gebouw eigendom is van de `Rooms Katholieke parochie Zalige Titus Brandsma aan de 

Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen; 

 

naar ons oordeel is het belang van de duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden 

gebaat bij behoud van deze kerk, die op de nominatie staat om gesloten te worden, waaraan de 

gemeentelijke monumentenstatus in belangrijke mate kan bijdragen. De gedragen wens tot 

bescherming alsmede de beschermwaardigheid, zoals die blijkt uit de score van 18 punten, wegen 

naar ons oordeel zwaarder dan een mogelijke sloop als de kerk eenmaal zijn functie heeft verloren; 

 

gezien het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit van 17 februari 2020, gebaseerd op 

beoordelingscriteria waarop de kerk is getoetst en die resulteerde in een score van achttien 

punten. Ook in de visie ‘Kerken en kerkgebouwen in de gemeente Renkum’ van juli 2019 wordt 

opgemerkt dat de kerk zeer beeldbepalend en bekend is door het Mariabeeld en de eeuwenoude 

bedevaarten naar dit beeld. Kerkgebouw inclusief wandelpad in bedevaart park, enkele bomen en 

de kerkrelikwieën (o.a. Mariabeeld) dienen behouden te blijven door een passende invulling in 

nauw overleg met gemeente, parochie en parochianen. Ondanks de afwezigheid van een 

monumentale status willen wij het gebouw behouden mocht het de kerkfunctie verliezen; 

 

gelet op de gemeentelijke erfgoedverordening 2013, gelet het bij raadsbesluit van 30 juni 2004 

vastgestelde ‘puntenstelsel monumentenselectie’, dat gehanteerd dient te worden bij de bepaling 

van de monumentwaardigheid van panden en objecten die voor aanwijzing als beschermd 

gemeentelijk monument worden voorgedragen 

 

Besluit 

 

1. Dat het college voornemens is om de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, 

gelegen aan de Utrechtseweg 153 te Renkum, op grond van de waardestelling aan te 

wijzen als beschermd gemeentelijk monument en bij een definitief besluit op te nemen in 

het gemeentelijk register van beschermde monumenten.  

2. Over het besluit tot aanwijzing als bedoeld in punt 1 in overleg te treden met het bestuur 

van de kerk. 
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Aldus besloten in de vergadering van 28-04-2020. 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

                    

 

 

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap 

  

 

 

 


