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Veelgestelde vragen N264 

In dit document zijn de meest gestelde inhoudelijke en procesmatige vragen rond de 
verkennende studie over te treffen maatregelen op de N264 op een rij gezet met tevens de 
actuele antwoorden. In juli is deze verkenning afgerond: hierop wordt snel een vervolg 
verwacht. 

Algemeen 

• Wanneer is er bestuurlijk overleg tussen de provincie Noord-Brabant en de 
gemeenten Uden en Mill& Sint Hubert geweest? Welke besluiten en afspraken zijn 
gemaakt?  

Op 4 juli heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie en de direct 
betrokken gemeenten. Daarbij zijn door de Stuurgroep afspraken gemaakt over de 
aanpak en maatregelen voor de N264 als geheel en over de verschillende 
onderdelen van deze provinciale weg.  

De provincie, gemeente Uden en Mill en Sint Hubert gaan de groeiende files op de 
N264 aanpakken en willen tegelijkertijd ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid op 
en direct langs de N264 verbeteren. Zo worden de huidige rotondes ter hoogte van 
Uden omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten, worden ter hoogte 
van Odiliapeel parallelwegen aangelegd en wordt de rotonde bij de Middenpeelweg 
verbeterd. Voor St. Hubert is gekozen om de huidige traverse opnieuw in te richten 
zodat deze veiliger en beter oversteekbaar wordt en de overlast van vrachtwagens 
afneemt. Delen van de N264 worden voorzien van stil asfalt en marktpartijen worden 
uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen om overlast van fijnstof te 
verminderen.  

• Wat is met de resultaten van de inloopbijeenkomsten (medio mei) gedaan? 
 
Als eerste is gekeken of er voor de gepresenteerde oplossingen draagvlak bestond, 
of er nog onduidelijkheden of vragen waren en of er nog goede alternatieven werden 
aangedragen. De vragen en de diverse reacties op de mogelijke oplossingen zijn 
geanalyseerd en begin juni aan de Stuurgroep gepresenteerd. Deze zijn zoveel 
mogelijk verwerkt in de rapportage van de verkennende studie.  
 

• Welke maatregelen zullen worden uitgewerkt die op de totale route en in de totale 
aanpak van de problematiek van toepassing kunnen zijn? 
 
De regio streeft naar het slim sturen van verkeer (smart mobility) over het 
beschikbare netwerk. Daarbij wordt ook gekeken naar het vermijden van 
verplaatsingen of het spreiden in tijd. Een tweede aspect is het verbeteren van de 
leefbaarheid door het verminderen van verkeerseffecten geluid en 
luchtverontreiniging, met name fijn stof. Samen met marktpartijen wordt gezocht naar 
innovatieve maatregelen om deze vormen van hinder aan te pakken. Dit geldt niet 
alleen voor wegvakken nabij de kom van Uden en van Sint Hubert, maar ook vanuit 
woongebieden in Mill. Waar mogelijk worden op korte termijn al maatregelen 
gerealiseerd, al dan niet in combinatie met onderhoudswerkzaamheden.  
 

Uden, Volkel, Odiliapeel 
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• Uit bijna een kwart van de reacties blijkt dat er twijfels zijn bij de ombouw van de 
N264 in Uden-zuid naar kruispunten met verkeersregelinstallaties. Is dat wel een 
duurzame oplossing? Men verwacht dat het leidt tot meer verkeer en dat de weg te 
zijner tijd weer overbelast zal raken. Is die verwachting terecht?   
Waarom wordt niet gekozen voor een verdiepte ligging van de weg en 
ongelijkvloerse kruispunten? Dat geeft een betere doorstroming, is mooier voor het 
landschap en is duurzamer.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat ongelijkvloerse oplossingen ruimtelijk niet inpasbaar zijn 
en vooral een verbetering voor het doorgaande verkeer op de N264 zouden zijn. De 
uitwisseling van verkeer met de gemeentelijke wegen wordt met deze oplossing 
onvoldoende verbeterd. Moderne VRI (verkeersregelinstallatie)-kruispunten die 
onderling en met weggebruikers (voertuigen, smartphones) kunnen communiceren, 
zijn als de meest duurzame oplossing voor alle verkeersstromen naar voren 
gekomen. Het verkeersaanbod tot ruim na 2030 kan hiermee goed worden 
afgewikkeld. Deze VRI-kruisingen bieden ook de mogelijkheid om op langere termijn 
de capaciteit uit te breiden.    

 
• In een kwart van de reacties wordt geluidhinder als ernstig probleem genoemd. Ook 

de luchtkwaliteit wordt zorgelijk geacht. Worden die problemen goed opgelost bij de 
ombouw van de kruispunten met verkeersregelinstallaties? 

Dat is wel de bedoeling en de verwachting. De nieuwe gekoppelde 
verkeersregelingen dragen zorg voor een gelijkmatiger verkeersafwikkeling en een 
minimalisering van het aantal afremmende en stoppende voertuigen. Daarnaast 
worden geluidbeperkende maatregelen getroffen in de vorm van ‘stil asfalt’.  

 
• Worden ervaringen van projecten elders (bijvoorbeeld ‘weg van de toekomst’ of 

smart mobility, type asfalt, innovatieve geluid/luchtschermen, etcetera) in dit project 
betrokken?  

Die ervaringen worden uiteraard ook in dit project betrokken. Naast concrete 
maatregelen aan de infrastructuur, gaat de provincie verder onderzoeken op welke 
manier smart mobility ingezet kan worden om het verkeer slim te sturen en door te 
laten stromen. Door bijvoorbeeld vrachtwagens, openbaar vervoer en hulpdiensten 
bijvoorbeeld te laten communiceren met de slimme verkeerslichten, kan ook de 
verkeersveiligheid worden verbeterd.  

Hoewel er wettelijk gezien geen noodzaak is om maatregelen te nemen tegen 
fijnstof, wil de provincie de markt uitdagen om slimme oplossingen te bedenken om 
fijnstof af te vangen.  

 
• In een aantal reacties wordt gewezen op de problematiek van de verkeersafwikkeling 

op de A50. Worden daar ook maatregelen voor getroffen, anders blijft het op de 
N264 een probleem? 
 
Momenteel zijn er reeds studies rond weggedeelten van de A50 gaande, 
bijvoorbeeld Eindhoven-Veghel en Paalgraven-Ravenstein. Afgesproken is dat met 
het Rijk wordt overlegd of het gedeelte Veghel-Uden-Oss aan de lopende studies 
kan worden verbonden. 
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• Wat is besloten over de aanpassingen van de wegenstructuur bij Volkel (N605)?  

Vanuit de verkeerskundige analyse blijkt geen noodzaak om het verkeer oostelijk van 
Volkel te leiden. De aanpassingen aan de N264 bij de Industrielaan en Volkel blijven 
ook bij deze situatie noodzakelijk. De oversteekbaarheid ter plaatse is op basis van 
kleinere maatregelen te verbeteren. Voor de gemeente Uden blijft de huidige situatie 
conflicteren met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke 
gevolgen voor Volkel met de N605 aan de westkant van Volkel. Provincie en 
gemeente hebben afgesproken een nader onderzoek voor de N605 uit te voeren.  

 
• Welke maatregelen worden getroffen op het weggedeelte rotonde Odiliapeel – 

Peelweg (N277)?  

Dit deel van de N264 dient duurzaam veilig te worden ingericht overeenkomstig de 
overige delen van de weg. Dat betekent de aanleg of doortrekking van 
aanwezige/binnenkort aan te leggen parallelwegen voor het landbouwverkeer. De 
verkeersveiligheid en doorstroming wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Wat de 
rotonde met de Middenpeelweg betreft is gekozen voor het vergroten van de 
tussenbermen op de toeleidende takken in de N264 en het uitbuigen en verbreden 
van de parallelwegen. Hierdoor wordt de capaciteit groter en de verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid beter. 

• Wat gaat er als vervolg op de uitgevoerde studie in de komende periode gebeuren? 
Hoe wordt de omgeving daarbij betrokken en hoe ziet de planning eruit? 

Na de zomerperiode worden vervolgonderzoeken en planuitwerkingen gestart. Naar 
verwachting zal als eerste gestart worden met het onderzoek voor Volkel/N605 onder 
regie van de gemeente Uden. Vervolgens worden deelprojecten gestart: de nadere 
uitwerking ombouw rotondes, het inpassen stil asfalt in onderhoudscyclus N264 en 
de parallelwegen tussen Oudedijk en N277. Bij de start van de deelprojecten zal een 
informatiebijeenkomst plaatsvinden met betrokkenen.  

 

Sint Hubert 

 
• Uit diverse reacties blijkt dat de meningen over wel of geen randweg als 

oplossingsrichting sterk verdeeld zijn. Waarom wordt afgezien van een randweg? 
  
In de studie zijn mogelijke oplossingsrichtingen (omleggingsvarianten, herinrichting, 
kleine maatregelen) in beeld gebracht en afgewogen. 
Vanuit de verkeerskundige analyse is een omlegging niet noodzakelijk. Vanuit de 
leefbaarheidsproblematiek is het ook zeer twijfelachtig of deze problematiek een 
omlegging rechtvaardigt. Een deel van aanwonenden geeft namelijk aan dat zij de 
huidige situatie niet als een groot probleem ervaren. De ruimtelijke impact van een 
randweg op de omgeving is daarbij heel groot en kan niet op voldoende draagvlak 
rekenen. 

 
• Voorstanders van herinrichting aan de Pastoor Jacobsstraat noemen vooral de volgende 

aspecten: het verbeteren van verkeersveiligheid, betere fietsvoorzieningen, goede 
oversteken, een tunnel in Lange Schoolstraat, (wel of niet) plaatsen van verkeerslichten, 
meer snelheidscamera’s, et cetera. Gaan deze maatregelen getroffen worden?  
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Dat is nu nog niet precies te zeggen. Direct na de zomerperiode zal onderzoek naar de 
toekomstige inrichting worden verricht. Dit zal worden gestart met een bijeenkomst voor 
direct betrokken. De planning (wanneer, wat, hoe en met wie) wordt in de zomer 
uitgewerkt en tijdig met de betrokkenen gecommuniceerd.  
 

• Er wordt vooral overlast ervaren van het vrachtverkeer. Wat gaat gebeuren om die 
overlast terug te dringen?  

 
Ook dit gaat deel uitmaken van de vervolgstudie. Op het niveau van inrichting en  
snelheidsmaatregelen wordt aandacht besteed aan vrachtverkeer, maar ook waar  
het routekeuzes en communicatie betreft.   

 
• In diverse reacties wordt als oplossing genoemd het sturen van het doorgaand verkeer 

via de N272 (Boxmeer-Elzendorp- Gemert). Waarom wordt daar niet op ingezet?  
 

Voor veel (doorgaand) verkeer blijkt dat een route via de N272 een omweg is en zal dus 
niet zal worden gekozen.  

 
• Wat is besloten over de Hapseweg (het weggedeelte van de N264 tussen de kom van 

Sint Hubert en de rotonde bij Haps)? 
 

Dit deel van de N264 dient duurzaam veilig te worden ingericht overeenkomstig de 
overige delen van de weg. De verkeersveiligheid wordt hiermee aanzienlijk vergroot. 
De doorstroming wordt verbeterd, doordat landbouwverkeer gebruik gaat maken van de 
parallelwegen. 
 
 

• Wat gaat er als vervolg op de uitgevoerde studie in de komende periode gebeuren? Hoe 
wordt de omgeving daarbij betrokken en hoe ziet de planning eruit? 

Meteen na de zomerperiode worden vervolgonderzoeken en planuitwerkingen gestart. 
Prioriteit ligt bij de komtraverse in Sint Hubert. Het streven is om eind dit jaar een 
concreet inrichtingsplan voor de verbetering van de N264 in Sint Hubert klaar te hebben. 
De provincie zal samen met de gemeente een aantal bijeenkomsten organiseren om met 
de aanwonenden, maar ook overige partijen in gesprek te gaan om wensen/ideeën op te 
halen en in ene latere fase de herinrichtingsvoorstellen te bespreken.  

 

 


