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1. Inleiding 
De Oostplas in Goirle wordt al jaren gebruikt om te zwemmen. Er is, mede door de warmere zomers, 
een trend te zien dat het gebruik intensiveert. In 2014, 2015 en 2016 hebben toezichthouders van de 
zwemwaterwetgeving van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) geconstateerd dat door 
grote groepen zwemmers gebruik wordt gemaakt van de Oostplas.  

Het feit dat er veelvuldig gezwommen wordt in de Oostplas heeft de gemeente verplicht om een 
keus te maken met betrekking tot de zwemfunctie: aanwijzen als officieel zwemwater of het instellen 
van een zwemverbod. Het college heeft een positieve grondhouding voor extensieve recreatie rond 
en zwemmen in de Oostplas. Uit onderzoek bleek dat het westelijk deel van de Oostplas kan voldoen 
aan de eisen die gesteld worden aan officieel zwemwater. Daarom is in het voorjaar van 2020 de 
Oostplas  officieel aangewezen als zwemwater.  

Met het intensievere zwemmen komen er echter ook steeds meer kritische geluiden, met name op 
recreatie op het strandje gedurende de hele dag en avond. Er is een aantal maatregelen getroffen 
om tegemoet te komen aan de problemen, die met name door omwonenden bij de Oostplas worden 
ervaren. Echter de recente warme dagen laten zien dat de huidige maatregelen niet afdoende zijn.  

Het college heeft in het kader van het Koersdocument Bakertand besloten dat er op termijn een visie 
moet komen op het gebied. Met een definitieve keuze en inrichting ten aanzien van recreatie. Er 
speelt nu een aantal ontwikkelingen die er voor zorgen dat het maken van een dergelijke visie nu niet 
wenselijk of mogelijk is. De toenemende onrust rondom de Oostplas maakt echter dat voor nu wel 
keuzes gemaakt moeten worden. Het college heeft daarom gevraagd om een afwegingsnotitie.  
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2. Uitgangspunt college tot nu toe 
In voorjaar van 2020 is de Oostplas officieel aangewezen als zwemwater. Zie bijlage 1 voor het 
besluit. Op basis van de waterkwaliteit is dit mogelijk en daarnaast heeft het College een positieve 
grondhouding ten aanzien van zwemmen en recreatie. Deze grondhouding ligt in de 
beleidsuitgangspunten die het college in oktober 2018 voor het gebied Oostplas – gemeentegrens 
heeft vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er, in afwachting van de regionale en lokale 
ontwikkelingen,  de volgende koers worden aangehouden: 

a) ruimte voor duurzaamheid in de vorm van wind- en zonne-energie 
b) ruimte voor natuurontwikkeling, ecologie en landschap 
c) ruimte voor extensieve vormen van recreatie  
d) ruimte voor een oostelijke ontsluiting 
e) terughoudendheid ten aanzien van meer intensieve stedelijke ontwikkelingen op het gebied 

van wonen, bedrijvigheid en/of recreatie 

 

3. Probleemstelling 
Door de toenemende meldingen van overlast wil het college een afwegingskader zodat op korte 
termijn besloten kan worden of, en onder welke voorwaarden, zwemmen in de Oostplas kan worden 
voortgezet. In de afweging moeten ook de ontwikkelingen op de langere termijn worden 
meegenomen. Om hierop antwoord te kunnen geven zijn de volgende deelvragen opgesteld. 

Deelvragen: 

1. Welke (regionale) ontwikkelingen spelen rond de Oostplas? 
2. Wanneer is er duidelijkheid over deze ontwikkelingen en op welke termijn is het dan 

mogelijk een visie te maken? 
3. Voor welke termijn moeten dan nu maatregelen getroffen worden? 
4. Wat zijn de huidige lokale problemen rond de Oostplas die leiden tot klachten ? 
5. Wat is er nodig om deze problemen zo goed mogelijk op te lossen, waarbij de input van 

de omwonenden en belanghebbenden is meegewogen? 
6. Zijn deze oplossingen haalbaar zowel ruimtelijk als financieel?  
7. Tot welke conclusie komen we dan? 
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4. Regionale en lokale ontwikkelingen rond de Oostplas.  
In dit deel van de notitie worden kort alle regionale en lokale ontwikkelingen rond de Oostplas in 
beeld gebracht. Dit is belangrijk, omdat op basis hiervan duidelijk wordt op welke termijn de 
gewenste visie voor het gebied opgesteld kan worden. Hiermee wordt antwoord gegeven op 
deelvraag 1,2 en 3. 

4.1 Regionale ontwikkelingen 
Integrale Gebiedsopgave A58  
In regionaal verband is in 2018 de Integrale gebiedsopgave A58 vastgesteld. Het college heeft in 2019 
besloten om deze Integrale Gebiedsopgave A58 zone te verankeren in het lokale beleid. Deze 
gebiedsopgave schetst het ontwikkelperspectief voor het gebied langs de A58. Twee van de 
beschreven zones hebben een relatie met het gebied Oostplas e.o. : de zone tussen Tilburg en Goirle 
en de zone knooppunt De Baars. Het ontwikkelperspectief is in deze zones o.a. gericht op : 

Zone tussen Tilburg en Goirle 
• Versterking van het stedelijk beeld (verhogen beeldkwaliteit).  
• Behoud van het verschil tussen de dorpse zuidkant en de stedelijke noordkant, met bij 

het perspectief aansluitende landschappelijke  inpassing van Bakertand. 
• Zichtbare, efficiënte energiecorridor met maximale benutting van mogelijkheden (zoals 

zonnepanelen op geluidwerende voorzieningen, energie uit asfalt, zonnepanelen op 
daken, geleiderails, zonnevelden op parkeerplaatsen, windturbines en energie uit water). 

• Versterking van het groenblauwe netwerk aan de zuidoostkant van deze zone, met in 
ieder geval een robuuste natte faunapassage rondom de Nieuwe Leij die onder de A58 
doorloopt. 

• Aanleg van nieuwe natuur rondom de Nieuwe Leij (Leijdal Abcoven en 
natuurontwikkeling Bakertand), in combinatie met een versterking van het recreatieve 
route netwerk. 

Knooppunt De Baars 
• Profilering van de regio door één of twee iconische bouwwerken. 
• Duurzaamheid en energieopwekking zichtbaar in de vorm van een energielandschap 

en/of ecopark (onder andere zonneparken, zonnepanelen op daken, windturbines, 
biomassa, energie uit de weg, energie uit water).  

• Opwaarderen, beleefbaar maken en natuurlijk inrichten recreatieve routestructuren. 
• Verbreding, sociaal veiliger maken en verplaatsing van de bestaande onderdoorgang aan 

de Eindhovenseweg. 
• Versterking van het groenblauwe netwerk, waaronder de ontwikkeling van nieuwe 

natuur (Lage Wal) gekoppeld aan de Nieuwe Leij en aan nieuwe (en bestaande) 
recreatieve routes in het groenblauwe netwerk. 

• Integreren van de klimaat/wateropgave bij alle ontwikkelingen. 
• Versterken stedelijk beeld aan noordzijde van de aansluiting A58-N269. 
• Versterken van duurzame vormen van leisure en landbouw aan de zuidzijde van de 

Knoop. 

De afspraak is gemaakt dat de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waterschap De 
Dommel gezamenlijk een ontwerp maken voor het gebied rondom knooppunt De Baars, het gebied 
dat grenst aan de Oostplas. Deze afspraak krijgt een vertaling in het kader van de uitvoering van de 
REKS / Gebiedsvisie De Baars. 
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Natuurbod Hart van Brabant 
Op 1 maart 2018 heeft de Regio Hart van Brabant een natuurbod gedaan aan de provincie Noord-
Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In het natuurbod hebben de gemeenten en 
waterschappen van de regio Hart van Brabant aangeboden om bij te dragen aan het realiseren van 
de restopgave van het natuurnetwerk. Ook voor de gemeente Goirle zitten er concrete opgaven in 
het Natuurbod. Een aantal van deze opgaven liggen in het gebied rondom en ten oosten van de 
Oostplas: de Gebiedsopgave A58, waar circa 35 hectare van de 100 ha nieuwe natuurrealisatie te 
koppelen is, faunapassages A58  en de EVZ  Nieuwe Leij. Ook dit krijgt een vertaling in het kader van 
de uitvoering van de REKS / Gebiedsvisie De Baars. 

REKS 
Het concept-bod REKS is door het college vastgesteld. Het komende jaar wordt gewerkt richting een 
definitief bod, vast te stellen door de gemeenteraden medio maart 2021. Belangrijke onderdelen in 
de REKS zijn het ruimtelijk ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek, de regionale 
structuur warmte (inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor warmtenetwerken), de 
doorrekening van Enexis van het elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie. Het 
ontwikkelscenario voor duurzame opwek gaat uit van een efficiënt netwerk met HUBS (clusters van 
wind- en zonne-energie) o.a. aan de oostzijde van Goirle in Hub De Baars en wind boven bos. Er zijn 
ten aanzien van klimaatadaptatie 2 gebiedsopgaven aangewezen binnen het grondgebied van de 
gemeente Goirle, die gekoppeld kunnen worden aan de energietransitie: de ontwikkeling van HUB 
De Baars en bij wind boven bos. 

Gebiedsvisie De Baars 
In het kader van de Integrale Gebiedsopgave A58 is de afspraak gemaakt dat de gemeenten Tilburg, 
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waterschap De Dommel gezamenlijk een ontwerp maken voor 
het gebied rondom knooppunt De Baars, het gebied dat grenst aan de Oostplas. In het concept-bod 
REKS staat beschreven dat dezelfde  gemeenten een ‘HUB’ ontwikkelen bij knooppunt De Baars. 
Verschillende typen opgaven komen hierin samen. De regio ziet het als een ‘pilot’ en leertraject voor 
de overige ‘HUBS’ in de regio. Om de verschillende opgaven in kaart te brengen en hierin een goede 
afweging te maken is  besloten om een integrale gebiedsvisie op te stellen voor Knooppunt De Baars. 
Doel is enerzijds om het gebied te verkennen (wat zijn de waarden, wat zijn de opgaven, wat zijn de 
wensen) en anderzijds om een visie te maken voor het gebied, zodat er een perspectief ligt. Deze 
visie zal een beschrijving gaan geven van het toekomstbeeld en de verwachtingswaarde voor het 
gebied. Aan de hand van deze visie kunnen gemeenten en partijen in het gebied aan de slag met de 
energieopgave (windmolens, zonneparken, warmte), de klimaatopgave (water, natuurnetwerk, 
bodem) en mogelijk eigen lokale opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. De planning is 
gericht op vaststelling van deze Gebiedsvisie in de regio (PoHo Fysiek) in 1e kwartaal 2021. 

Verkenning verbreding A58 
Recent is gestart met de verkenning van de aanpassing van de A58 tussen het knooppunt De Baars 
en knooppunt St. Annabosch. De resultaten van deze verkenning/studie kunnen van invloed zijn op 
het gebied (ten oosten van) de Oostplas. De Integrale Gebiedsopgave A58, die in regionaal verband is 
gemaakt, vormt de input in deze verkenning. De ontwerp-structuurvisie is gepland in 1e kwartaal 
2021. De minister neemt een besluit over de structuurvisie in 3e kwartaal 2021. 
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4.2 Lokale ontwikkelingen  
Omgevingsvisie 
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het opstellen van een omgevingsvisie. 
Vorig jaar is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. De 1e fase van dit proces is 
afgerond. De bouwstenennotitie is aan de gemeenteraad aangeboden en 7 juli vastgesteld. Na de 
zomer kan fase 2 worden opgepakt, iets vertraagd als gevolg van Corona. De planning is er op gericht 
om de Omgevingsvisie in 2021 te laten vaststellen. In de Omgevingsvisie wordt de koers gezet voor 
de toekomstige ontwikkeling van gebieden en beleidsthema´s binnen de gemeente. Een gebied wat 
daarbij nadrukkelijk aan de orde komt, is de zone A58 waar de Oostplas e.o. onderdeel van vormt. 

Transitievisie Warmte  
Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitie Visie Warmte (TVW) en de 
daarbij horende Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op te stellen. Deze visie en uitvoeringsplannen laten  
zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar aardgasvrij verwarmen van de bebouwde omgeving. 
In het kader van de REKS Hart van Brabant is de Regionale Structuur Warmte (RSW) uitgewerkt. 
Daarbij is ook een analyse gedaan van de potentiele warmtebronnen die gebruikt zouden kunnen 
worden als vervanging voor het aardgas. Uit deze analyse blijkt dat Goirle niet zal kunnen aansluiten 
bij een regionaal warmte net (het Amernet), maar de oplossing moet zoeken in een lokaal warmtenet 
of met individuele systemen. Aquathermie is een van de mogelijkheden en de Oostplas wordt al 
gebruikt voor de WKO in Boschkens. De verwachting is dat er naast deze toepassing nog meer 
potentie in de Oostplas zit. De planning is er op gericht om in oktober 2021 de Goirlese Transitievise 
Warmte aan college en raad te kunnen voorleggen. 

Bakertand  
Aan de west- en noordzijde van de Oostplas wordt door Bakertand BV de nieuwe woonwijk 
Bakertand gerealiseerd. Recent zijn het Koersdocument en het bijbehorende 
woningbouwprogramma vastgesteld. Binnenkort zal gestart worden met de uitwerking van het 
Koersdocument in een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Volgens de oorspronkelijke 
planning zou in het 3e kwartaal 2019 het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor fase A 
worden uitgewerkt en gestart worden met het concept-bestemmingsplan. Deze planning is een jaar 
vertraagd. Voor de uitwerking van de fasen B en C, die direct grenzen aan de Oostplas, is nog geen 
planning bekend, maar nu bekend is dat Primagaz op de bestaande locatie zal vertrekken, kan ook 
voor deze gebieden gewerkt gaan worden aan het stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat in 
2021 het stedenbouwkundig plan voor deze wijk een duidelijke vorm zal krijgen 

 

4.3 Conclusie 
In het kader van het Koersdocument Bakertand hebben college en raad vastgesteld dat het nodig is 
om de nadere uitwerking van deelgebied C en het gebied rondom de Oostplas als afzonderlijke 
projecten op te starten. Als gekeken wordt naar de hiervoor beschreven projecten en ontwikkelingen 
rondom de Oostplas, die een directe relatie hebben met de Oostplas, mag geconstateerd worden dat 
volgend jaar in 2021 er veel duidelijkheid zal zijn. Over de Omgevingsvisie, Gebiedvisie De Baars, de 
REKS, de Transitievisie Warmte en structuurvisie A58 vindt volgende jaar besluitvorming plaats. De 
inschatting is dat er in het 3e kwartaal 2021 voldoende duidelijk is om voor de Oostplas e.o. de 
gewenste visie uit te werken. 

Dit voorjaar is door een stagiaire van de Avans Hogeschool een onderzoek naar de Oostplas 
uitgevoerd. Het onderzoek naar de Oostplas richtte zich op het maken van een visie op de gewenste 
toekomstige ontwikkeling van deze plas, de mogelijkheden voor combineren van functies en de 
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invulling van deze functies.  Uit het rapport, dat is bijgevoegd als bijlage 2, komt naar voren dat de 
Oostplas veel kansen biedt voor het realiseren van ideeën. Ten aanzien van het zwemmen is in de 
visie geconcludeerd dat zwemrecreatie meerwaarde heeft, maar niet in de huidige vorm en op de 
huidige locatie. De aanbeveling is gedaan om, mede in relatie tot de eerste ideeën die er in het kader 
van de Gebiedsvisie De Baars zijn om het gebied tussen Tilburg, Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek als 
metropolitaan park vorm te geven, de zwemrecreatie te verplaatsen door het creëren van een 
nieuwe zwembaai aan de andere zijde van de Oostplas. (zie afbeelding) Op dit moment ligt het direct 
naast de functie wonen en dit levert veel klachten uit de buurt op. Door verplaatsing van de locatie 
wordt veel van deze problematiek opgelost. Tevens geeft de plaatsing van een extra zwembaai de 
Oostplas veel meer waterberging capaciteit en maakt de locatie veel meer toekomstbestendig. Ook 
kan de huidige parkeerproblematiek opgelost worden. 

 

 

Het betreft ‘slechts´ een stageonderzoek, maar dit onderzoek laat wel zien, dat het nu te vroeg is om 
een definitieve keuze te maken ten aanzien van het zwemmen in de Oostplas. Het is de moeite 
waard om deze keuze uit te stellen, tot de gewenste visie op de Oostplas kan worden gemaakt.  Een 
visie  voor het gebied rond de Oostplas moet daarbij tot stand komen samen met de omgeving en 
betrokken partners. Wanneer eind 2021 gestart zou kunnen worden met de visie,  en we er vanuit 
gaan dat alles voorspoedig verloopt, zou er in 2022 een visie kunnen liggen. In 2023 / 2024 kan daar 
dan uitvoering aan worden gegeven. Dit betekent dat de huidige situatie nog tenminste 3 à 4 jaar zo 
blijft.   
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5. Afweging 
In dit deel van de notitie wordt antwoord gegeven op deelvraag 4, 5 en 6. Er is in beeld gebracht 
welke problemen de bewoners in de omgeving ervaren rond de Oostplas. Daarnaast is inhoudelijk 
gekeken of en wat er gedaan kan worden om tegemoet te komen aan deze problemen, wat dat kost 
en of het ruimtelijk haalbaar is. Op basis van deze informatie wordt afgewogen of zwemmen in de 
Oostplas op dit moment mogelijk moet blijven of niet. 

5.1 Gebiedsafbakening 
Op basis van de regionale en lokale ontwikkelingen komt duidelijk naar voren dat de Oostplas een 
groot gebied is waarin meerdere vraagstukken spelen. Bij het maken van een afweging is het daarom 
belangrijk vooraf te bepalen tot welk gebied we ons beperken. In het hele gebied rond de Oostplas 
spelen vraagstukken. Een deel van deze vraagstukken wordt opgepakt in de visie en een deel binnen 
regulier werk. Het gebied waar deze afwegingsnotitie zich op richt is de Hoge Wal en het strandje bij 
de Oostplas (zie afbeelding) Binnen dit gebied spelen de meest urgente vraagstukken waar de 
bewoners overlast van ervaren. 

 

5.2 Input bewoners 
Op 4 maart 2020 was op het gemeentehuis een inloopavond over zwemmen in de Oostplas. Voor 
deze avond waren aan ruim 300 adressen die het dichtst rondom de Oostplas liggen uitnodigingen 
verstuurd. Ongeveer 50 bewoners waren aanwezig op de avond.  

In bijlage 3 is het verslag van de inloopavond bijgevoegd. Het verslag laat een divers beeld aan 
klachten zien. Overlast die direct gerelateerd is aan het zwemmen en de recreatie op en om het 
strandje, maar ook andere vormen overlast die rondom de plas spelen.  

Overlast van zwemmers 
 Rondlopen in badkleding voor de deur 
 Omdat er geen voorzieningen zijn kleden duikers en zwemmers zich langs de straat om. 
 Nachtzwemmers 
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Overlast van kampeerders 
 Urineren voor de deur 
 Geluidsoverlast (speakers/muziek) 
 BBQ 
 Kampvuren 
 Overmatig drankgebruik 
 Zwerfafval 
 
Overlast van verkeer 
 Parkeeroverlast 
 Te hard rijdende auto’s 
 
Overige overlast 
 Hangjongeren 
 Gebruik lachgas 
 Dealen 
 Seksontmoetingsplaats 
 Naaktrecreatie 
 Zwerfafval 
 Watersport/amfibievoertuigen/opblaaseilanden op het water vaak in combinatie met drank. 
 De mensen die komen zwemmen komen niet uit Goirle.  

 

5.3 Verkeer 
De overlast die ervaren wordt op het gebied van verkeer concentreert rondom twee punten. 
Parkeeroverlast door zwemmers en duikers, sluipverkeer op de Hoge Wal en te hard rijden. Wanneer 
er voor wordt gekozen om de recreatie toe te blijven staan is het mogelijk om voor het parkeren een 
tijdelijke oplossing te vinden door het gemeentelijk perceel naast de Walhoeve in te zetten als 
alternatieve parkeerplaats. Dit kan zolang deelgebied B en C van Bakertand nog niet ontwikkeld 
worden. 

Verbod stilstaande auto´s  
Langs de Hoge wal staan, met regelmaat auto’s onveilig geparkeerd. In het kader van veiligheid is het 
wenselijk hiervoor een verkeersmaatregel te treffen zodat het voor handhavers mogelijk is om direct 
te handhaven. Het voorstel is om hiervoor een stopverbod in te stellen op de Hoge Wal inclusief de 
berm. (zie figuur 1 voor de gebiedsafbakening)  Om dit mogelijk te maken wordt het onderstaande 
artikel toegevoegd aan de APV. 

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan  

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college 
aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte. 

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in 
opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam. 

Omdat de APV niet direct kan worden aangepast zullen in de tussentijd, op strategische plaatsen, 
obstakels in de berm worden gelegd om het parkeren fysiek onmogelijk te maken. Dit zal, in 
combinatie met waarschuwen door de BOA, afdoende zijn om de overlast tegen te gaan. Het 
stopverbod is, door de snelheid waarmee het wordt ingevoerd, in eerste instantie een tijdelijke 
maatregel. Voor 1 november 2020 wordt, in mandaat, een officieel verkeersbesluit genomen. 
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Een definitieve oplossing voor het parkeren in relatie tot recreatie zal in het kader van de visie bezien 
moeten worden. De overlast met betrekking tot te hard rijden en sluipverkeer wordt niet binnen dit 
afwegingskader opgepakt.  

Figuur 1 gebiedsafbakening verkeersmaatregel 

5.4 Beheer en onderhoud 
De Gemeente is als zwemplasbeheerder verantwoordelijk voor het ter plekke naleven van 
veiligheids- en hygiëne voorschriften. Dit houdt in: 

• Plaatsen en legen van prullenbakken. 
• Maaien van vegetatie (ligweide) en water- en oeverplanten nabij de zwemlocatie (ter 

voorkoming van zwemmersjeuk). 
• Regelmatig (zo nodig dagelijks) verwijderen van vogeluitwerpselen van de ligweide. 
• Onderhouden van het onderwatertalud. 
• Periodiek terugbrengen van afgekalfde oever naar het ligstrand. 
• Controleren op verbod op vrijlopende honden. 

Met deze verantwoordelijkheden zijn uiteraard ook kosten gemoeid. Op basis van de bovenstaande 
verplichtingen is door de afdeling R&B een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten voor het 
voldoen aan deze wettelijke taken. Tot nu toe, was het onderhoudsbudget namelijk alleen afgestemd 
op het reguliere onderhoudsbudget voor het buitengebied en intensief beheer tijdens het 
zwemseizoen kan niet met regulier budget gedekt worden. Op basis van de activiteiten is ingeschat 
dat hiervoor jaarlijks een aanvullend budget van € 5.000,00 nodig zal zijn. Wanneer het gebruik 
verder zou toenemen, wordt betwijfeld of dit voldoende is om de genoemde werkzaamheden uit te 
kunnen voeren.   

Naast de jaarlijkse kosten moet er ook een investering gedaan worden in het veilig maken van  het 
talud bij het zwemgedeelte. Op basis van de werkzaamheden (zo eenvoudig mogelijk) zal er nog ca.  
€ 45.000,00 nodig zijn om het talud bij het zwemgedeelte flauwer te laten aflopen en het gedeelte 
waar het puin zich onder water bevindt onaantrekkelijk (niet toegankelijk) te maken.  

Het afkalven van de grond bij het strandje richting de naastgelegen sloot is een serieus probleem. 
Het met regelmaat moeten herstellen van deze situatie, brengt ook extra kosten met zich mee. 
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Wanneer er geen recreatieve activiteiten zijn is het mogelijk dit gedeeltelijk aan te planten waarmee 
het afkalven wordt voorkomen.  

Wanneer de huidige recreatieve activiteiten op het strandje niet meer worden gedoogd is het 
noodzakelijk om het gebied ontoegankelijk te maken. Hierbij is overwogen om naast een afzetting 
het gebied om te ploegen en eventueel in te zaaien. Op dit moment ligt er een 
gebruiksovereenkomst voor dit gebied waarmee van Roessel natuur compenseert ten behoeve van 
zijn landbouwgrond. Wanneer het gebied wordt omgeploegd is deze compensatie niet meer 
mogelijk. Er wordt daarom geadviseerd om voor de rest van het zwemseizoen, of tot uiterlijk 01 
november 2020, koeien te laten grazen in het gebied zodat het niet meer aantrekkelijk is om te 
recreëren en de compensatiefunctie in stand blijft. Voor 2021 moeten nieuwe afspraken worden 
gemaakt.  

Om de koeien op een veilige manier te kunnen laten grazen en de wandelroute ‘Rondje Oostplas’ in 
stand te laten moeten de volgende maatregelen worden getroffen: 

1. Het aanplanten van de oeverstrook tegen het afkalven en het betreden van het water. Dit zal 
plaatsvinden in het najaar.  

2. Het plaatsen van een tijdelijk hekwerk langs de waterlijn totdat het aangeplant is, om het 
recreëren tegen te gaan 

3. Het plaatsen van hekwerk met een (kantel)poortje zodat de koeien opgesloten blijven maar 
voetgangers wel de wandelroute kunnen gebruiken. Via dit hekwerk moet ook groot 
onderhoud aan de sloot mogelijk zijn.  

4. Zonder kantelpoortje kunnen we het perceel samen met een bord: Weiland – verboden 
toegang voor onbevoegden….. totaal afschermen van betreding. Het bord met Weiland -
verboden etc.. komt ook aan de andere zijde. Verboden toegang staat ook nog een keer bij 
de gele streep op de kaart. 

5. Paal met wandelroute staat nu langs de schanskorven richting het strandje bij de bossages. 
De toegang tot het strandje is al afgezet en loopt nu langs de sloot. Deze paal zetten wij op 
de hoek tussen de Hoge Wal en de sloot. Het wandelpad loopt dan via de Hoge Wal en Lage 
wal waar het wandelpad bij de brug/zendmast ook weer wordt aangegeven met paal. 

De bovenstaande maatregelen zijn op het onderstaande kaartje weergegeven.  
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Kosten 
Voor de maatregelen zijn de volgende kosten geraamd: 

- Plaatsen hekwerk  €10.000,00 
- Plaatsen bebording €  2.500,00 
- Beplanting  €  5.000,00 

Totaal:   € 17.500,00 
 

5.5 Milieu 
Uit het zwemwateronderzoek (zie bijlage 4) blijkt dat de gemeten zwemwaterkwaliteit en de 
zwemveiligheid voldoende zijn om te kunnen worden aangewezen als een "natuurlijke zwemplas" 
zonder voorzieningen (zoals speeltoestellen). Het zwemwateronderzoek benoemt wel een aantal 
risico's 

- Terugkeer van afgelopen jaren aangetroffen blauwalgen.  
- Terugkeer van afgelopen jaar geconstateerde zwemmersjeuk.  
- Stortmateriaal in het Oostelijk deel van de Oostplas. 

Het monitoren van de waterkwaliteit wordt gedaan door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Door 
de risico's te monitoren is er geen aanleiding om af te zien van de aanwijzing van de Oostplas als 
officiële zwemlocatie. Zolang de Oostplas is aangewezen als zwemwater wordt de waterkwaliteit 
gemonitord. De ervaren overlast is overigens ook niet direct het zwemmen zelf maar meer het aantal 
bezoekers, het recreëren op het strandje en de overlast in de avonduren. 
 

5.6 Recreatie 
Om het zwemwater veiliger te maken moet er een drijflijn worden geplaatst, een stukje strand 
onbegaanbaar worden gemaakt en de steilheid van het talud moet worden aangepast. Deze 
maatregelen kosten geld en hebben we nog niet opgepakt vanwege de overlast die is besproken op 
de inloopavond (die deels wel en deels niet met zwemmen te maken heeft).  

Tot nu toe is de keuze gemaakt om de plas te houden zoals die is,  als natuurlijk zwemwater zonder 
voorzieningen. De verwachting van zwemwaterexperts was namelijk dat de plas niet drukker wordt 
vanwege de officiële aanwijzing tot zwemwater. We zien op dit moment echter wel een toename in 
het aantal zwemmers en recreanten. Dit komt onder andere doordat er in andere gebieden waar 
zwemmen niet is toegestaan (zoals in Tilburg) actief wordt verwezen naar de Oostplas in Goirle. Ook 
staat de locatie op www.zwemwater.nl. 

De toename vraagt om het toevoegen van voorzieningen zoals een toilet, omkleedruimte en horeca. 
Vanuit de buurt wordt ook nadrukkelijk om een aantal van deze voorzieningen gevraagd, om de 
overlast die wordt ervaren tegen te gaan. Het toevoegen van voorzieningen past niet in de gewenste 
kleinschalige recreatie.  

Het toenemende aantal bezoekers past niet bij de gewenste kleinschalige recreatie die het college als 
uitgangspunt heeft gehanteerd bij de besluitvorming in 2019. 

De Oostplas vervult op het gebied van recreatie ook een functie als (uitloop)gebied voor wandelen, 
fietsen, paardrijden, vissen en duiken. Voor het behoud van deze extensieve recreatieve functies 
hoeven op dit moment geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. 
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5.7 Veiligheid 
Omwonenden ervaren de situatie rondom de Oostplas als onveilig. Politie en boa constateren echter 
nauwelijks incidenten en meldingen zijn er weinig. Het aantal meldingen neemt wel toe. Op de 
inloopavond hebben omwonenden ook het advies gekregen om overlast via de officiële kanalen te 
gaan melden. Het totale aantal registraties bij de politie van het gebied rondom de Oostplas tussen 1 
januari 2018 en 30 juni 2020 bedraagt circa 80. Dit betreft zowel meldingen van inwoners als eigen 
waarneming van de politie. Ongeveer 30 van deze registraties zijn van de periode 15 maart 2020 tot 
30 juni. Een registratie wil niet zeggen dat er ook sprake is van overlast of strafbaar gedrag. Zo zijn er 
bijvoorbeeld ook registraties van geluidsoverlast, maar bij nader onderzoek bleek het geluid te 
komen van de Beekse Bergen waar een festival bezig was. In de registraties van de periode 15 maart 
2020 tot 30 juni zijn daarnaast veel meldingen van inwoners te vinden over het niet naleven van de 
regel om 1,5 meter afstand te bewaren. 

Op dit moment biedt de coronasituatie, de 1,5 meter afstand, de mogelijkheid om als het te druk 
wordt in te grijpen of af te sluiten. Er is nog een aantal aanvullende maatregelen te treffen om 
tegemoet te komen aan dit gevoel van onveiligheid. 

Verblijfsverbod in de avonduren 
Om de overlast in de avonduren gemakkelijk te kunnen handhaven, kan er een verblijfsverbod voor 
onbevoegden worden ingesteld voor het gebied langs de Hoge Wal en het oude strandje tot aan de 
woningen. Dit verbod geldt van 22:00 ’s avonds tot 06:00 ’s morgens en geldt voor zowel personen 
als voor voertuigen. Het moet bekend worden gemaakt via borden in het gebied. Mocht blijken dat 
de overlast zich verplaatst richting Lage Wal en het Oude Beekse Pad, dan kan het verblijfsverbod 
ook daar worden ingesteld. Het verbod is gebaseerd op artikel 461 wetboek van Strafrecht en kan 
worden gehandhaafd door zowel de politie als de BOA. Het voordeel van een dergelijk verbod is dat 
er door de toezichthouders niet eerst overlast hoeft te worden geconstateerd alvorens opgetreden 
kan worden. Het enkele feit dat iemand zich na 22:00 in het gebied bevind, is dan voldoende om te 
kunnen optreden. 

Naaktrecreatie 
Naaktrecreatie is nooit expliciet toegestaan in het gebied. Zowel door de gemeente Tilburg als door 
de gemeente Goirle niet. In algemeenheid is daarnaast naaktrecreatie alleen toegestaan op bepaalde 
plaatsen als het gebied daar ook voor geschikt is (artikel 430a Wetboek van Strafrecht). Het feit dat 
er rondom de Oostplas kinderen lopen, het vlak bij een woonwijk is en door veel wandelaars wordt 
bezocht, maakt dit gebied ongeschikt voor naaktrecreatie. De toezichthouders zullen hier vanaf nu 
handhavend op gaan treden. Hiervoor is geen apart besluit nodig. 

Extra toezicht 
Het gebied rondom de Oostplas wordt meegenomen in de reguliere controle rondes van de politie en 
BOA’s. Indien mogelijk wordt door de politie meteen gereageerd op meldingen van inwoners. 
Doorgaans is dit geen probleem, maar wanneer er een dringende situatie elders is dan zal de politie 
daar voorrang aan geven. Te denken valt daarbij aan een reanimatie of een overval. Bovenstaande is 
niet nieuw. Dit was het afgelopen jaar al de gangbare praktijk en daar wordt nu mee doorgegaan.  

Wanneer de huidige recreatie en het zwemmen in de Oostplas blijft bestaan zal extra toezicht tijdens 
het zwemseizoen bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid voor omwonenden. Op zaterdag kan 
ieder uur een boa worden ingezet. Op zondag kan security georganiseerd worden. Ook zou 
geopteerd kunnen worden om onze eigen toezichthouders in het weekend, 2 per dag, in te zetten. 
Tenslotte is permanent toezicht op locatie een optie. Op warme dagen in het weekend wordt 
voorgesteld om toezichthouders permanent toezicht te laten houden op het strand. Hierdoor is er 
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continue zicht op wat er gebeurd en kunnen bezoekers tijdig worden aangesproken op hun gedrag. 
Wanneer bezoekers zich niet houden aan de regels, dan kan de BOA of politie gebeld worden om 
handhavend op te treden. Deze toezichthouders zijn geen badmeesters en kunnen dus ook geen 
toezicht houden op het water. Binnen de bestaande BOA afspraken is geen ruimte om deze vorm 
toezicht te organiseren. De BOA werkt in de regel niet op zondagen en er is te weinig capaciteit 
beschikbaar om onregelmatig deze vorm van toezicht te organiseren. Op weekdagen wordt de 
Oostplas veel minder bezocht en kan volstaan worden met regulier regelmatig toezicht door de BOA. 
De kosten voor de voorgestelde toezichthouders bedragen circa € 500,00 per dag. Uitgaande van 20 
dagen per jaar komt dit neer op een bedrag van € 10.000,00. 

5.8 Juridisch / bestemmingsplan 
Het gedeelte van de Oostplas waar gezwommen wordt heeft momenteel de bestemming "water" 
voor wat betreft het water en de bestemming "Ecologische zone/Landschapszone" voor wat betreft 
het land. Alles voor zover gelegen in bestemmingsplan De Bakertand (voorheen gemeente Tilburg). 
De bestemming Water, (art. 12 lid 1 sub a bp De Bakertand) staat extensieve recreatie toe. 
Zwemmen kan geduid worden als extensieve recreatie. Het vindt immers maar een paar weken per 
jaar plaats. Intensieve vormen van recreatie, zoals gemotoriseerde watersport zijn verboden. 
In de bestemming Ecologische zone/landschapszone wordt recreatie expliciet verboden (art. 11 lid 4 
sub d bp De Bakertand). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve 
recreatie. 
Dit betekent dat voor recreatieve activiteiten rond de plas (op strand liggen etc.) de bestemming 
gewijzigd moet worden. Deze wijziging is tot op heden nog niet in gang gezet. Het wijzigen van het 
bestemmingsplan brengt kosten met zich mee. Daarnaast is duidelijk dat wanneer de bestemming 
wordt gewijzigd en extensieve / kleinschalige recreatie formeel wordt toegestaan, er op basis van de 
inmiddels uitgevoerde planschaderisicoanalyse sprake is van een reëel indirect planschaderisico.  

De huidige ontwikkeling in het toenemen van de recreatie waarmee deze niet meer kleinschalig is. 
De risico’s van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan maakt dat een wijziging van het 
bestemmingsplan niet wenselijk is. Hiermee blijven de recreatieve activiteiten rond de plas in strijd 
met het bestemmingsplan.  

5.9 Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat er maatregelen getroffen kunnen worden om de (gevoelens van) 
overlast van omwonenden die gepaard gaan met het zwemmen in de Oostplas te verminderen. Deze 
maatregelen brengen (aanzienlijke) kosten met zich mee. Met de ontwikkelingen die regionaal van 
invloed zijn, is het maar de vraag of deze investering de moeite waard is. Zeker wanneer je hier de 
financiële situatie van de gemeente in mee weegt. Vastgesteld moet echter ook worden dat niet alles 
met maatregelen kan worden opgelost en dat een aantal maatregelen, die door omwonenden wordt 
gevraagd (toiletten, kleedruimten, permanent toezicht), als gevolg kan hebben dat het gebruik toe 
neemt en daarmee mogelijk ook weer de overlast. De ligging van de Oostplas, direct grenzend aan 
een woongebied, maakt dat zwemrecreatie op wat gespannen voet staat met de woonkwaliteit en 
het leefmilieu. Belangrijkste probleem is echter dat het gebruik van het strandje voor zwemrecreatie 
op dit moment niet binnen het bestemminsplan is toegestaan. Een bestemmingsplanwijziging is 
nodig. Een dergelijke procedure kost tijd (ca. 1 jaar), wat betekent dat recreatie op het strandje dit 
jaar niet legaal zou kunnen worden toegestaan en handhavend zou moeten worden opgetreden. Ook 
een bestemmingsplanprocedure kost geld, stuit naar verwachting op veel weerstand en bezwaren 
waarmee de uitkomst van deze procedure onzeker is,  en uit het planschaderisoanalyse blijkt dat er 
gelet op de ligging van het strandje direct grenzend aan het woongebied, een reëel risico is op 
planschade. 
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6. Conclusies en maatregelen 
Op basis van dit afwegingskader is duidelijk geworden dat een definitief besluit om wel of niet te 
zwemmen in de Oostplas gekoppeld moet worden aan de integrale visie op de Oostplas. Recreatie in 
de huidige vorm geeft steeds meer overlast en past niet binnen het bestemmingsplan. Daarnaast 
vraagt het in stand houden van de recreatie ook een flinke financiële investering. Op basis hiervan is 
dan ook niet wenselijk om de komende jaren de huidige situatie in stand te laten en de Oostplas als 
zwemwater aan te wijzen.  Dit besluit moet gecommuniceerd worden richting de Provincie Brabant.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat er maatregelen getroffen kunnen worden om de (gevoelens van) 
overlast van omwonenden die gepaard gaan met het zwemmen in de Oostplas te verminderen. Deze 
maatregelen brengen (aanzienlijke) kosten met zich mee. Daarnaast hebben we te maken met extra 
kosten voor beheer en onderhoud. De ligging van de Oostplas, direct grenzend aan een woongebied, 
maakt dat zwemrecreatie op wat gespannen voet staat met de woonkwaliteit en het leefmilieu. 
Belangrijkste probleem is echter dat het gebruik van het strandje voor zwemrecreatie op dit moment 
niet binnen het bestemminsplan is toegestaan. Op basis van het toenemend aantal bezoekers en de 
maatregelen die getroffen moeten worden om alles in goede banen te leiden is het niet wenselijk om 
de huidige situatie in stand te laten. Er wordt daarom geadviseerd om per 1 augustus 2020, conform 
het bestemmingsplan, niet langer recreatief gebruik van het strandje en het achterliggende gras toe 
te staan.  
 
Om het sluiten van het strandje te kunnen handhaven zijn de volgende fysieke maatregelen nodig: 

- Het aanplanten van de oeverstrook tegen het afkalven en het betreden van het water. Dit zal 
plaatsvinden in het najaar.  

- Het plaatsen van een tijdelijk hekwerk langs de waterlijn totdat het aangeplant is, om het 
recreëren tegen te gaan 

- Het plaatsen van hekwerk zodat de koeien opgesloten blijven 
 

Om de overlast in de avonduren gemakkelijk te kunnen handhaven, wordt geadviseerd een 
verblijfsverbod voor onbevoegden in te stellen voor het gebied langs de Hoge Wal en het oude 
strandje tot aan de woningen. Dit verbod geldt van 22:00 ’s avonds tot 06:00 ’s morgens en geldt 
voor zowel personen als voor voertuigen. Om de onveilig geparkeerde auto’s tegen te gaan zal langs 
de Hoge Wal (tijdelijke) een verkeersmaatregel worden getroffen om zo direct te kunnen handhaven. 
 
Het afsluiten van het strandje is een gevoelig besluit. Het is daarom belangrijk hier goed over te 
communiceren richting de omwonenden en belanghebbenden. Hiervoor is door de afdeling 
communicatie een woordvoeringslijn, bewonersbrief en het persbericht gemaakt. Op basis van dit 
afwegingskader wordt een voorstel voorgelegd aan het College. 
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Bijlagen 
1. Besluit aanwijzen zwemlocatie 
2. Stageverslag  
3. Verslag inloopavond over zwemmen in de Oostplas 
4. Zwemwateronderzoek 
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Bijlage 1: Besluit aanwijzen zwemwater 
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Bijlage 2: Stageverslag  
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Bijlage 3: Verslag inloopavond over zwemmen in de Oostplas 
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Bijlage 4: Zwemwateronderzoek 
 

 


