Trade-off-matrix
Onderwerp

Integrale variantenafweging m.b.t. aanleg rotonde Oudedijk/N264 (Odiliapeel, gemeente Uden)

Scoremogelijkheden:

goed = 8

Omschrijving

voldoende = 6

1.

matig = 5

onvoldoende = 4

Voorkeursontwerp

2.

slecht = 2

Turborotonde op kruising

3.

VRI-kruising

4.

Afsluiten Oudedijk van N264

Bij deze variant wordt de rotonde
gesitueerd ten westen van de huidige
kruising.

Bij deze variant wordt de rotonde gesitueerd Bij deze variant wordt op de huidige
op de locatie van de huidige kruising.
kruising een permanente verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst.

1. Verkeersveiligheid

goed
+ Een turborotonde is een veilige
kruispuntoplossing vanwege o.a.
lage rijsnelheden.
+ Er is voldoende fysieke
ontwerpruimte voor een optimaal
ontwerp.

voldoende
+ Een turborotonde is een veilige
kruispuntoplossing vanwege o.a.
lage rijsnelheden.
- Er is minder fysieke ontwerpruimte voor
een optimaal ontwerp.

slecht
- Gevaar voor rood-licht negaties. Ter
acute verbetering van de verkeersveiligheid is er een tijdelijke
verkeersregelinstallatie geplaatst op de
huidige kruising. Controles van de politie
hebben uitgewezen dat er veel rood-licht
negaties zijn.
- Snelheden op de kruising blijven hoog en
daarmee ook de mogelijke botssnelheden.

slecht
- Gemotoriseerd verkeer vanuit Odiliapeel zal
gebruik moeten maken van de Rouwstraat.
De verkeersintensiteit zal op de Rouwstraat
aanzienlijk toenemen , met name tijdens de
spits. Conflictsituaties met fietsers kunnen
optreden.
- In geval van calamiteiten op de N264 of op
vliegbasis Volkel hebben hulpdiensten
minder routemogelijkheden ter beschikking
vanwege de wegafsluiting.

Score 1.

8

6

2

2

Bij deze variant wordt de Oudedijk afgesloten
van de N264. Verkeer uit Odiliapeel richting
Uden wordt via de Rouwstraat geleid.
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2. Toekomstbestendigheid
I.v.m. de toekomstige aanleg van een
parallelweg dient vrije ruimte
beschikbaar te blijven zuidelijk langs
de N264. De aanleg van de
parallelweg bevorderd de verkeersveiligheid en doorstroming op de
N264.

goed
+ Er is voldoende fysieke
ontwerpruimte beschikbaar voor een
toekomstige parallelweg.

onvoldoende
- Er is niet voldoende fysieke
ontwerpruimte beschikbaar voor een
toekomstige parallelweg . Gronden van
het aangrenzende tuincentrum zullen
benodigd zijn.

goed
+ Er is voldoende vrije ruimte
beschikbaar.

goed
+ Er is voldoende vrije ruimte
beschikbaar.

Score 2.

8

4

8

8

3. Ecologie

goed
voldoende
+ Ter plaatse van het uit te voeren
- Ter plaatse van het uit te voeren
ontwerp bevindt zich niet direct een
voorkeursontwerp bevindt zich een
dassenburcht. De dassenburcht bevindt
dassenburcht.
zich op meer dan 20 meter afstand.
+ Op basis van het voorkeursontwerp
+ Uit ecologisch vooronderzoek is
kunnen afdoende mitigerende- en
gebleken dat er naast dassen geen
compenserende maatregelen getroffen
andere beschermde flora en fauna
worden. Stichting Dassenwerkgroep
aanwezig zijn in het projectgebied.
Brabant werkt i.s.m. de provincie een
afdoende maatregelenplan uit.
+ De leefomgeving van de das kan
verbeteren ten opzichte van de
huidige situatie. Foerageergebieden
worden in de nieuwe situatie beter
met elkaar verbonden en er is minder
kans op aanrijdingen met
overstekende dassen op de weg.
+ Uit ecologisch vooronderzoek is
gebleken dat er naast dassen geen
andere beschermde flora en fauna
aanwezig zijn in het projectgebied.

goed
+ Deze variant heeft geen invloed op het
leefgebied van de das en andere
beschermde flora en fauna.

goed
+ Deze variant heeft geen invloed op het
leefgebied van de das en andere
beschermde flora en fauna.

Score 3.

6

8

8

8
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4. Draagvlak
Draagvlak bij bewoners en bedrijven
van Odiliapeel

goed
+ Bewoners en bedrijven zullen
tevreden zijn met het feit dat het
voorkeursontwerp op korte termijn
verder uitgewerkt en gerealiseerd kan
worden.
+ De bestuurlijke belofte aan bewoners
en bedrijven van Odiliapeel om een
rotonde te realiseren wordt
nagekomen.

voldoende
- Bewoners en bedrijven zullen
teleurgesteld zijn vanwege het uitstel van
de werkzaamheden vanwege de extra
benodigde tijd om het bestaande
voorkeursontwerp aan te passen in een
nieuw VO, contract, etc.
+ De bestuurlijke belofte aan bewoners
en bedrijven van Odiliapeel om een
rotonde te realiseren wordt nagekomen.

slecht
- Aan de bewoners van Odiliapeel is
bestuurlijk een rotonde beloofd. In het
verleden was er felle weerstand vanuit het
dorp tegen plannen voor een
verkeersregelinstallatie.

slecht
- Aan de bewoners van Odiliapeel is
bestuurlijk een rotonde beloofd. Met een
afsluiting verliezen bewoners en bedrijven
hun aansluiting op deze locatie met de
N264.

Score 4.

8

6

2

2

5. Grondverwerving
Bestuurlijk uitgangspunt van het
project is dat er geen gronden
gebruikt/verworven worden van
Defensie (Vliegbasis Volkel) en het
aangrenzende Tuincentrum.

goed
+ Voor de uitvoering zijn geen
gronden van Defensie en het
aangrenzende Tuincentrum
benodigd.

matig
- Voor de uitvoering zijn wel
gronden van het aangrenzende
Tuincentrum benodigd.

goed
+ Voor de uitvoering zijn geen
gronden van Defensie en het
aangrenzende Tuincentrum
benodigd.

goed
+ Voor de uitvoering zijn geen
gronden van Defensie en het
aangrenzende Tuincentrum
benodigd.

Score 5.
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5

8

8

Totaalscore 1 t/m 5

38

29

28

28
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