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3.4 Onderdeel 1 van het middel klaagt vanuit verschillende invalshoeken over het oordeel 
van het hof dat geen sprake is van onjuiste inlichtingen van de zzjde van de Gemeente of 
van door de Gemeente opgewekt vertrouwen. De klachten van het onderdeel kunnen met 
tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81 lid 1 RO, geen nadere motivering flu die 
klachten met nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseen-
heid of de rechtsontwikke!ing. 
3.5.1 Onderdeel 2a is gericht tegen roy. 5 van het hof. Het onderdeel betoogt dat de leer 
van deformele rechtskracht toepassing mist in een geval als het onderhavige, waar (het 
college van B&W van) de Gemeente heeft nagelaten een met Overzee gemaakte afspraak, 
althans de jegens hem gedane toezegging, na te komen om de betrokken woning een 
woonbestemming te geven en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade wordt 
gevorderd. 
3.5.2 Overzee heeft aan zijn vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige 
daad mede ten grondslaggelegd dat het College in de hiervoor in 3.1 onder (ix) vermelde 
brief aan Overzee heeft toegezegd dat het de voormalige dienstwoning met de bestemming 
'woondoeleinden' zou opnemen in het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 1989. 
Vast staat dat het College deze toezegging met is nagekomen omdat bet is vergeten de 
woonbestemming op te nemen in bet ontwerpbestemmingsplan. 
3.5.3 Anders dan het hof tot uitgangspunt heeft genomen, houdt deze grondslag van de 
vordering niet in dat het uiteindelijk in 1992 tot stand gekomen bestemmingsplan on-
rechtmatig is jegens Overzee. De grondslag van de vordering van Overzee betreft enkel de 
niet-nakoming van de hiervoor in 3.5.2 genoemde toezegging door het College, welke 
niet-ncikoming tot gevoig heeftgehad dat de kans werd weggenomen of verminderd dat de 
woning in het vast te stellen bestemmingsplan de bestemming 'woondoeleinden' zou krij-
gen (vgl. HR 13februari 1981, ECLI:NL:HR:1981:AC2891, NJ 1981/456 (Heesch/Reijs)). 
De beoordeling van de vordering op deze grondslag vergtgeen beslissing over de rechtma-
tigheid van bet bestemmingsplan. De op die grondslag berustende vordering tot vergoe-
ding van de door deze kansontneming of vem minderinggeleden schade stuit dan ook met 
af op deformele rechtskracht van bet bestemmingsplan. 
3.5.4 Onderdeel 2a slaagt derhalve. 
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