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Gedeputeerde Staten van Limburg,
Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 2 juli 2013 hebben vastgesteld:
De volgende wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
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De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt als volgt gewijzigd.
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B.
Aan de begrippen in de bijlage worden 3 begrippen toegevoegd en alfabetisch gerangschikt:
LLtL: Ambitiedocument Limburgse Land- en tuinbouw Loont (Provinciale Staten van Limburg, 22 februari
2013) en uitvoeringsprogramma LLtL (Gedeputeerde Staten van Limburg, 23 april 2013).
MKB: Met ingang van 1 januari 2005 heeft de Europese Commissie de definitie van Midden- en
[
Kleinbedrijf ("MKB") opnieuw vastgelegd overeenkomstig onderstaande tabel:

Categorie onderneming Werknemers Jaaromzet of balanstotaal
middelgroot

< 250

≤ € 50 mln. ≤ € 43 mln.

klein

< 50

≤ € 10 mln. ≤ € 10 mln.

micro

< 10

≤ € 2 mln. ≤ € 2 mln.

Omnibusdecentraal regeling: Deze omnibusregeling is van toepassing op alle maatregelen van
provincies en gemeenten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I) die staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG Verdrag bevatten. De Omnibus Decentraal Regeling is van toepassing op alle
economische sectoren die onder het EG-Verdrag vallen. Deze omnibusregeling is gebaseerd op de
Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PB C
323 van 30.12.2006).
C.
In de bijlage wordt Hoofdstuk 1 Landbouw vervangen door het onderstaande Hoofdstuk:
Hoofdstuk 1 Landbouw

1.1.

Wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

1. Wettelijke herverkaveling als bedoeld in artikel 1, onderdeel f,
van de Wilg;
2. ruilverkaveling bij overeenkomst als bedoeld in hoofdstuk 9
van de Wilg.

Aanvrager

• Voorbereiding: overheden en organisaties met een publieke
activiteit.
• Uitvoering: landbouwers en samenwerkingsverbanden van
landbouwers, overheden, landbouworganisaties,
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, natuur- en
landschapsorganisaties en samenwerkingsvormen voor
kavelruil.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

• Voorbereiding: kosten van (de voorbereiding van) het
ruilproces en proceskosten ten behoeve van opstellen ruilplan
en voorbereiden overeenkomsten.
• Uitvoering: notariskosten, kadasterkosten, uitzetting nieuwe
kavelgrenzen en kosten van technische maatregelen)*:
−
De kosten van werkzaamheden om kavels beter
bewerkbaar te maken.
−
De kosten van het ontsluiten of beter aansluiten van
kavels door een weg en kosten van aanleg/aanpassing
van andere infrastructuur.
−

De kosten voor investeringen in energievoorzienings- of
waterhuishoudingsmaatregelen die de duurzaamheid van
de landbouw vergroten. Bij aanleg van een drainage
dient gebruik gemaakt te worden van een peilgestuurd
systeem.

−

Maximale subsidiepercentage/bedrag

De kosten van inpassingsmaatregelen: technische
maatregelen in het gebied of in de omgeving gericht op
het voorkomen van negatieve gevolgen voor de
omgeving als gevolg van de verbetering van de functie
landbouw, zoals het aanbrengen van compenserende
beplantingen en aanpassingen van wegen- en
padenstructuur.
Alleen de technische maatregelen genoemd in maatregel 125
POP-2 komen voor subsidie in aanmerking.
De subsidie bestaat uit:
Voorbereiding:
Alle begunstigden: 100% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 350,00 per ha.
Uitvoering:
De maximale subsidiabele kosten zijn € 1.310,00 per ha.
Indien sprake is van particuliere begunstigden:
− Bij wettelijke herverkaveling: 100% van de subsidiabele
kosten.
− Bij ruilverkaveling bij overeenkomst: Notariskosten en
kadasterkosten; 90% van de subsidiabele kosten; kosten
technische maatregelen; 90% van de subsidiabele kosten.
Indien er sprake is van een ondernemer:
− Bij wettelijke herverkaveling: Notariskosten en
kadasterkosten; 90% van de subsidiabele kosten;
kavelaanvaardingswerkzaamheden1, 90% van de
subsidiabele kosten; kavelverbeteringswerkzaamheden2, 40%
van de subsidiabele kosten.
− Bij ruilverkaveling bij overeenkomst: Notariskosten en
kadasterkosten, 90% van de subsidiabele kosten; technische
maatregelen (= kavelaanvaardings- en
kavelverbeteringswerkzaamheden) die een investering in een
onderneming of door een onderneming betreffen, 40% van de
subsidiabele kosten.
Indien de begunstigden overheden en/of organisaties met een
publieke activiteit zijn:

notariskosten, kadasterkosten en kosten technische maatregelen;
zowel bij wettelijke herverkaveling alsook ruilverkaveling bij
overeenkomst 100% van de subsidiabele kosten.
Met het subsidiebedrag per ha wordt bij herverkaveling op basis

1

Dit zijn technische maatregelen die nodig zijn om binnen de nieuw gevormde kavels te komen tot percelen die naar grootte, vorm,
bereikbaarheid, ligging van het maaiveld en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar zijn met de door de eigenaar
ingebrachte percelen.

2

Dit zijn technische maatregelen die uitstijgen boven kavelaanvaardingswerkzaamheden.

van een inrichtingsplan als bedoeld in artikel 17 van de Wilg of
een qua vorm en inhoud daarmee vergelijkbaar plan, met daarin
aangegeven herverkavelingsblokken, het bedrag per hectare
grond in het betreffende herverkavelingsblok bedoeld, en bij de
overige gevallen, het bedrag per geruilde hectare.
Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Op projectniveau dient altijd sprake te zijn van verbetering van de
kavelinfrastructuur uit het oogpunt van landbouwkundig nut en/of
natuur- en milieuoverwegingen.
Landbouwkundig nut wil zeggen verbetering van de
verkavelingstructuur gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering of
vergroting van het multifunctioneel grondgebruik ten behoeve van
de landbouw, met name op hellingen in beekdalen of –laagten.
Het betreft met name meer grond bij huis, grotere en beter
gevormde kavels of gebruikspercelen, afstandsverkorting van de
veldkavels, verbetering van de bereikbaarheid en vergroting van
het multifunctioneel grondgebruik. De betekenis van de
verschillende aspecten is sterk afhankelijk van het bedrijfstype en
de aard van de gebieden.
EU:
• Voorbereiding: Maatregel 125 POP-2 (infrastructuur voor de
ontwikkeling/aanpassing van land- en bosbouw), kosten van
notaris en Kadaster: (indien aanvrager een landbouwer is)
Artikel 13 Vrijstellingsverordening landbouw (steun voor
ruilverkavelingen).
• Uitvoering: Kosten van notaris en Kadaster en technische
maatregelen: Maatregel 125 POP-2 (infrastructuur voor de
ontwikkeling aanpassing van land- en bosbouw).

Noot

1.2.

*) Op grond van artikel 4 van de Vrijstellingsverordening
landbouw mag geen subsidie aan draineerwerkzaamheden
worden verleend tenzij dergelijke investeringen leiden tot een
daling van het waterverbruik met ten minste 25%. Op grond van
maatregel 125 POP-2 kan de drainage van aanpassing op het
nieuwe slotenstelsel na ruiling wel voor subsidie in aanmerking
komen.

Projectmatige ontwikkeling LOG’s

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Projectmatige inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden
gericht op nieuwvestiging van intensieve veehouderij:
• Voorbereidingsfase: haalbaarheidsonderzoeken, plankosten,
opstellen gebiedsvisies voor het LOG.
• Realisatiefase (exclusief grondverwerving): aanleg publieke
infrastructuur, civiele werken, landschappelijke inpassing,
bouwrijp maken van locaties binnen een LOG.

Aantal: 2 LOG’s .
Aanvrager

Gemeenten.

Toepassingsgebied

Landbouwontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden Limburg.

Subsidiabele kosten

Kosten van de activiteiten genoemd onder ‘Beoogde activiteiten’
van externe partijen.

Subsidiepercentage/bedrag

Voorbereidingskosten: maximaal 50% van de kosten tot een
maximum van € 150.000,00 per LOG.
Realisatiefase: maximaal 60% van de kosten tot een totaal
maximum van € 1.500.000,00 per LOG.
Voorbereidingskosten en kosten realisatiefase samen: maximaal
€ 1.500.000,00 per LOG.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Het project moet gericht zijn op het realiseren van
nieuwvestiging van meerdere intensieve veehouderijbedrijven in
een door de gemeente aangewezen LOG en er moet sprake zijn
van een samenhangende aanpak gericht op ruimtelijke
gebiedskwaliteiten en stimulering van duurzame en innovatieve
ontwikkelingen en samenwerking.
EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.

1.3.

Innovatie-advies

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Inhuur van kennis voor beknopt onderzoek of advies bij het
opstellen van een gedetailleerd projectplan (doel, aanpak,
oplossingsrichting, partners, kosten, planning) voor de
uitwerking van innoverende ideeën.
Onder innovatie wordt hier bedoeld:
vernieuwing die neerslaat in producten, diensten, processen
of organisatievormen en kan betrekking hebben op o.a. de
ontwikkeling van technologie, samenwerking, management,
logistiek en marketing.

Aanvrager

Landbouwers of andere ondernemers, al dan niet met andere
instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op het
gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten of
kennisoverdracht.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van door derden geleverde adviesdiensten.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 15.000,00 per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

In een innovatieproces worden een viertal stappen doorlopen
om van kennis tot kassa te komen:
1. Fundamenteel onderzoek
2. Vraaggerichte doorontwikkeling (van idee naar
projectplan)
a. Precompetitieve fase (signaleren en sensibiliseren) tot
projectbeschrijving
b. Van projectbeschrijving met behulp van
haalbaarheidsonderzoek naar projectplan
3. Metingen, prototype en pilots met businessplan als
resultaat
4. Implementatie, demonstratie en uitrol.
Deze subsidieparagraaf is gericht op fase 2b van
bovengenoemde indeling.
Bij de aanvraag dient een advies van het Greenport Venlo
Innovation Center aanwezig te zijn.
EU-kader:
Aanvrager is een landbouwer: artikel 15
Vrijstellingsverordening landbouw (technische ondersteuning
in de landbouw). De subsidieverlening kan niet plaatsvinden
in de vorm van een rechtstreekse geldelijke betaling aan een
landbouwer.
Aanvrager is een andere ondernemer: de-minimisverordening. De totale steun aan de ondernemers is
maximaal € 200.000,00 over een periode van 3
belastingjaren.

1.4.

Excellent produceren

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Kennistoepassing en -doorstroming, demonstratie en
toegepast onderzoek gericht op duurzame landbouwproductie
(verminderen van emissie naar lucht, water en bodem of
dierenwelzijn) via pilots die verder gaan dan de wettelijke
eisen of de goede landbouwpraktijk en die:
- de doorontwikkeling van bestaande concepten betreffen;
- de implementatie van kansrijke concepten betreffen;

- reproduceerbaar/opschaalbaar zijn.
Aanvrager

Landbouwers of andere ondernemers, al dan niet met andere
instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op het
gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten, kennisoverdracht
of onderzoek, of MKB’ers in de toeleverende agrarische
industrie.

Toepassingsgebied

Gehele provincie.

Subsidiabele kosten

•

•
•
•

Personeelskosten (onderzoekers, technici en andere
ondersteuning voor zover zij zich met het
onderzoeksproject bezighouden).
Kosten van apparatuur en uitrusting.
Kosten van contractonderzoek en inhuur technische
kennis.
Exploitatiekosten die rechtstreeks voortvloeien uit het
onderzoek.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 120.000,00 per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

In een innovatieproces worden een viertal stappen doorlopen
om van kennis tot kassa te komen:
1. Fundamenteel onderzoek
2. Vraaggerichte doorontwikkeling (van idee naar
projectplan)
a. Precompetitieve fase (signaleren en sensibiliseren) tot
projectbeschrijving
b. Van projectbeschrijving met behulp van
haalbaarheidsonderzoek naar projectplan
3. Metingen, prototype en pilots met businessplan als
resultaat
4. Implementatie, demonstratie en uitrol.
Deze subsidieparagraaf is gericht op fase 3 van
bovengenoemde indeling.

In het project dient daadwerkelijk samengewerkt te worden
tussen ten minste twee onderling onafhankelijke
ondernemingen, of tussen een onderneming en een
onderzoekorganisatie.
EU:
Aanvrager is een landbouwer: artikel 34 Algemene
groepsvrijstellingsverordening (steun voor onderzoek en
ontwikkeling in de landbouw). De subsidieverlening wordt
rechtstreeks aan de onderzoeksorganisatie betaald.

Aanvrager is een andere ondernemer: Omnibus Decentraal
O&O&I-regeling.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

1.5.

Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Activiteiten ter verbetering/optimalisering van de (ruimtelijke)
structuur van de concentratiegebieden glastuinbouw, te
weten activiteiten in:
•
•

De voorbereidingsfase: haalbaarheidsonderzoeken,
inrichtingsplannen, businessplannen.
De realisatiefase: ondergrondse en bovengrondse
infrastructurele werken, ontsluiting, landschappelijke
inpassing van het gebied, bouwrijp maken van locaties,
samenvoeging van meerdere bedrijfslocaties,
verplaatsing, etc.

Aanvrager

Land- en tuinbouwers en samenwerkingsverbanden van
tuinders, overheden en andere instanties die zich bezig
houden met projecten gericht op structuurverbetering in de
concentratiegebieden glastuinbouw.

Toepassingsgebied

Concentratiegebieden glastuinbouw (zie POL2006, kaart 5i,
actualisatie 2008).

Subsidiabele kosten

Kosten van activiteiten genoemd onder ‘Beoogde
activiteiten’.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 45% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 144.000,00 per concentratiegebied. Maximaal 15% (tot
een maximum van € 48.000,00) van de subsidiabele kosten
mogen aangewend worden voor activiteiten van de
voorbereidingsfase.
Wanneer de normbedragen voor de subsidiegelden niet
(volledig) besteed worden in één concentratiegebied, bestaat
de mogelijkheid deze in overleg met de belanghebbenden
aan te wenden voor een ander concentratiegebied.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Indien de subsidieaanvrager geen gemeente is, dient de
aanvrager aan te tonen dat de gemeente bereid is mee te
werken aan het project.
Het project moet gericht zijn op het scheppen van
mogelijkheden voor de realisatie van een geclusterde

nieuwvestiging/uitbreiding van meerdere
glastuinbouwbedrijven. Tevens dient er sprake te zijn van
een gebiedsgerichte aanpak waarbij verbetering van
ruimtelijke gebiedskwaliteiten het uitgangspunt is.
EU:
Aanvrager is een landbouwer.
Haalbaarheidsonderzoeken, inrichtingsplannen en
businessplannen; artikel 15, lid, onder c, van de
Vrijstellingsverordening Landbouw. De steun wordt in natura
in de vorm van gesubsidieerde diensten toegekend en mag
niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke
betalingen aan de producent.
Bouwrijp maken van locaties; artikel 4, lid 4, onder a, van de
Vrijstellingsverordening Landbouw. Subsidiepercentage van
alle overheden samen bedraagt maximaal 40%.
Samenvoeging van meerdere bedrijfslocaties: artikel 13, van
de Vrijstellingsverordening Landbouw. Beperkt tot juridische
en administratieve kosten, waaronder de opmetingskosten,
van een ruilverkaveling.
Landschappelijke inpassing van het gebied: De minimis
Landbouw. De totale steun aan de ondernemer is maximaal
€ 7.500 over een periode van 3 belastingjaren.
Ondergrondse en bovengrondse infrastructurele werken,
ontsluiting; artikel 20, sub b, onder v juncto artikel 30 van
verordening 1698/2005.
Verplaatsing; artikel 6 van de Vrijstellingsverordening
Landbouw.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

1.6.

Permanente zichtlocaties

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Het permanent open stellen van innovatieve
landbouwbedrijven voor ondernemers en burgers via
demonstratie en storytelling over bedrijfsvoering.
Aantal: 20 verspreid over Limburg en alle sectoren.

Aanvrager

Landbouwers of andere ondernemers, al dan niet met andere
instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op het
gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten of
kennisoverdracht.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van door derden geleverde adviesdiensten, of
investeringskosten die betrekking hebben op inrichting,
communicatie, preventie en/of hygiëne van de zichtlocatie.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 5.000,00 per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU-kader:
Voor landbouwers geldt de de-minimis voor de landbouw. De
totale steun aan de ondernemer is maximaal
€ 7.500,00 over een periode van 3 belastingjaren.
Aanvrager is een andere ondernemer: de-minimisverordening. De totale steun aan de ondernemers is
maximaal € 200.000,00 over een periode van 3
belastingjaren.

1.7.

Sociale contracten

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Stimuleren van de lokale dialoog tussen de landbouwer en
zijn omgeving gericht op draagvlak voor duurzame
bedrijfsontwikkeling, met als resultaat een afsprakenkader
tussen landbouwer en omgeving over de randvoorwaarden
hierbij.
Aantal: 25 verspreid over Limburg en alle sectoren.

Aanvrager

Landbouwers of andere ondernemers, al dan niet met andere
instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op het
gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten of
kennisoverdracht.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van door derden geleverde adviesdiensten en/ of
procesbegeleiding.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 5.000,00 per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU:
Aanvrager is een landbouwer: artikel 15
Vrijstellingsverordening Landbouw (technische ondersteuning

in de landbouw). De subsidieverlening kan niet plaatsvinden
in de vorm van een rechtstreekse geldelijke betaling aan een
landbouwer.

1.8.

Hernieuwbare energie uit biomassa

Sluit aan bij maatregel LLtL
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Beoogde activiteiten

Diversificatie naar niet agrarische activiteiten rond
hernieuwbare energie die bijdragen aan een verbreding van
de economische basis van agrarische bedrijven.

Aanvrager

Landbouwers (zie POP-maatregel 311b).

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn conform POP maatregel 311b:
- de bouw, verwerving, verbetering of inrichting van
onroerende goederen;
- aankoop of huurkoop van nieuwe machines of nieuwe
apparatuur;
- eenmalige voorbereidings-, plan- en organisatiekosten
(afhankelijk van kostensoort maximaal 15 of 25%);
- personeelskosten.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 70% van de subsidiabele kosten conform POPmaatregel 311b.
De totale steun aan een landbouwer kan nooit meer
bedragen dan € 200.000,00 over een periode van 3
belastingjaren.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU-kader:
Maatregel 311b POP-2 (diversificatie naar niet agrarische
activiteiten, hernieuwbare energie).

1.9.

Verplaatsen grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving

Sluit aan bij maatregel LLtL

6

Beoogde activiteiten

Verplaatsing van grondgebonden landbouwbedrijven of
verplaatsing van het grondgebonden deel van gemengde
intensieve veehouderij- of glastuinbouwbedrijven ter
bevordering van de grondverwerving ten behoeve van het
realiseren van de operationele doelen opgenomen in het
pMJP of de opvolger daarvan in combinatie met de

verbetering van de ruimtelijke structuur van de landbouw.
Aanvrager

•

Eigenaar(s) van een grondgebonden agrarisch bedrijf
die de gronden overdraagt aan Bureau Beheer
Landbouwgronden of de provincie.

•

De eigenaar(s) en pachter (ingevolge een
goedgekeurde reguliere pachtovereenkomst op grond
van artikel 325 lid 1 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) of
de eigenaar(s) en erfpachter van een grondgebonden
agrarisch bedrijf gezamenlijk die gronden overdragen aan
Bureau Beheer Landbouwgronden of de provincie mits zij
gebruiksgerechtigd zijn.
De pachter (ingevolge een goedgekeurde reguliere
pachtovereenkomst op grond van artikel 325 lid 1 boek 7
van het Burgerlijk Wetboek) of erfpachter van een
grondgebonden bedrijf indien de gronden eigendom zijn
van een (natuurbeherende) eigenaar die voor het
verwerven van de onderliggende eigendom van
overheidswege subsidie heeft verkregen.

•

Toepassingsgebied

Subsidiabele kosten

Subsidie wordt verleend voor verplaatsing van een
grondgebonden bedrijf waarvan de cultuurgrond voor
tenminste 80% is gelegen in Limburg.
Uitgezonderd van subsidie zijn de gebieden Grensmaas
en de deelprojecten Zandmaas pakket 1 zoals
neergelegd in:
− Tracebesluit zandmaas-maasroute uit 2001 en 2002
onherroepelijk.
− POL aanvulling Zandmaas vastgesteld 1 februari
2002.
− POL Grensmaas van 1 juli 2005 onherroepelijk 7
februari 2007.
1.

Verplaatsingskosten, te weten advies-, architect- en
onderzoekskosten in verband met de verplaatsing, kosten
van verplaatsing van bedrijfsmiddelen en dieren, notarisen kadasterkosten; overdrachtsbelasting die in verband
met hervestiging is verschuldigd voor zover niet
vrijgesteld
2.
Kosten van investeringen in bedrijfsgebouwen,
installaties op de hervestigingslocatie exclusief
bedrijfswoning en de ondergrond binnen het agrarisch
bouwblok. Het betreft het verschil tussen enerzijds de
koopsom en eventuele (aanvullende) investeringskosten
van bedrijfsgebouwen, en installaties op de
hervestigingslocatie, inclusief sloop van niet bruikbare
bedrijfsgebouwen, en anderzijds de door DLG of

provincie getaxeerde waarde van gebouwen en
installaties, exclusief bedrijfswoning en de ondergrond
binnen het agrarisch bouwblok op de te verlaten locatie;
3.

Kosten voor de aankoop van landbouwgrond bij de
hervestigingslocatie, niet zijnde bouwgrond.

Kosten van het saneren van de bodem en fiscale claims met
uitzondering van de onder 1 genoemde overdrachtsbelasting
worden niet tot de subsidiabele kosten gerekend.
Subsidiepercentage/bedrag

1.

Verplaatsingskosten: maximaal 100% van de
daadwerkelijk gemaakte subsidiabele kosten tot een
maximum van € 100.000,00 per bedrijfsverplaatsing;
2.
Daadwerkelijke kosten van investeringen in
bedrijfsgebouwen en installaties op de
hervestigingslocatie verminderd met de door BBL of
provincie getaxeerde waarde van gebouwen en
installaties op de te verlaten locatie; maximaal 40% van
de subsidiabele kosten.
3.
10% van de in aanmerking komende kosten van
investering in aankoop van andere grond dan bouwgrond
op basis van een taxatie door DLG of de Provincie op het
moment van vestiging. Het maximum van het
subsidiebedrag voor investeringen onder 2 en 3 is
€ 400.000,00.
De subsidie ingevolge onderdeel 1, 2 en 3 bedraagt
gezamenlijk maximaal € 400.000,00.
Kosten van sloop van niet bruikbare bedrijfsgebouwen als
onderdeel van 2 op de hervestigingslocatie: maximaal €
25,00 per m2 vloeroppervlak.

De subsidie en het aankoopbedrag van het te verplaatsen
bedrijf gezamenlijk bedraagt niet meer dan de hoogte van
een volledige schadeloosstelling op onteigeningsbasis.
De overdracht van het te verlaten bedrijf zal plaatsvinden
tegen vergoeding van de waarde in het economisch verkeer
bij voortgezet agrarisch gebruik van de cultuurgrond en de
bedrijfskavel met de zich daarop bevindende gebouwen en
installaties.
Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Subsidieontvanger:
Ingeval er sprake is van een gezamenlijke aanvraag van
eigenaar en pachter is de pachter de subsidieontvanger.
Begrippen:
•
Agrarisch bedrijf: geheel van productie-eenheden
bestaande uit grond en één of meer bedrijfsgebouwen,

•

•

•
•

•
•

dienende ter uitoefening van de landbouw;
Grondgebonden bedrijf: bedrijf waarbij de agrarische
bedrijfsvoering hoofdzakelijk niet in gebouwen
plaatsvindt. Grondgebonden bedrijven zijn in ieder geval:
akkerbouw-, fruitteelt- en vollegrondtuinbouwbedrijven en
boomteeltbedrijven, waarvan de bomen rechtstreeks in de
grond zijn geplant; melkveebedrijven zijn doorgaans ook
grondgebonden.
Bedrijfsgebouw: gebouw of complex van gebouwen,
behorende bij het grondgebonden bedrijf en dienende
voor de uitoefening van het bedrijf waaronder niet is
begrepen het gedeelte van zodanig gebouw of complex
van gebouwen dat bestemd is voor bewoning;
Grond: grond ter uitoefening van de grondgebonden
landbouw.
Bedrijfskavel: een aaneengesloten stuk grond waarop
de bedrijfsgebouwen en eventuele bedrijfswoning van het
grondgebonden agrarisch bedrijf staan.
Bedrijfswoning: de woning die ten dienste staat van
het grondgebonden agrarische bedrijf.
Hervestiging: Het in gebruik nemen van een
agrarisch bedrijf als vervanging voor een bedrijf op een te
verlaten locatie. Het nieuwe bedrijf is minimaal van gelijke
omvang in NGE als het te verlaten bedrijf.

Aanvragen:
Bij de subsidieaanvraag voegt de aanvrager ten minste de
volgende documenten:
•
Omschrijving van de voorgenomen activiteit.
•
Een topografische kaart met schaal 1 : 10.000 met de
ligging van het te verplaatsen bedrijf met bijbehorende
gronden, alsmede de hervestigingslocatie met
bijbehorende gronden, inclusief de kadastrale gegevens.
• In geval de aanvrager geen eigenaar is: een verklaring
van de eigenaar dat hij deze de grond, vrij van enig
gebruiksrecht, over zal dragen aan BBL dan wel de
provincie. Indien de (natuurbeherende) eigenaar voor het
verwerven van de onderliggende eigendom van
overheidswege subsidie heeft verkregen is een dergelijke
verklaring niet nodig.
•
Een raming van de verplaatsingskosten.
•

Een investeringsplan, planning inclusief termijn van
afronding van het project en kostenraming voor de
investeringen van oprichting, modernisering, vervanging
en/of uitbreiding van de vervangende bedrijfsgebouwen
en installaties.
•
Een verklaring van een bank over de financiële
haalbaarheid van de verplaatsing.
•
Bij nieuwvestiging: een duurzaamheidtoets van de

inplaatsingslocatie door de gemeente en een principeuitspraak van de gemeente over de beoogde vestiging
van het nieuwe bedrijf.
•
Een koopovereenkomst met het Bureau Beheer
Landbouwgronden of de Provincie inzake de te verlaten
locatie of een overeenkomst tussen aanvrager en
Gedeputeerde Staten indien de grond is gelegen in een
gebied waarvoor landinrichting als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel l, van de Wilg, wordt uitgevoerd,
waarbij Gedeputeerde Staten ermee instemmen dat de
eigendom niet wordt overgedragen mits met de inbreng
en toedeling van de grond, bedrijfskavel en
bedrijfsgebouwen de provinciale beleidsdoelen of doelen
van het pMJP worden gerealiseerd. Indien de
(natuurbeherende) eigenaar voor het verwerven van de
eigendom van overheidswege subsidie heeft verkregen is
een dergelijke overeenkomst niet nodig.
•
Een document waarmee wordt aangetoond dat de
hervestiging zal plaatsvinden overeenkomstig de regeling
van deze paragraaf.
Nadere voorwaarden voor de subsidieontvanger:
•
Overdracht door de eigenaar van de alle bij het bedrijf
behorende cultuurgrond, bedrijfskavel, bedrijfswoning en
bedrijfsgebouwen in eigendom, vrij van enig gebruikszekerheids- of ander beperkend of bezwarend recht, aan
BBL dan wel de Provincie, op grond van een
overeenkomst van koop, verkoop en
eigendomsoverdracht tussen de eigenaar en BBL
respectievelijk de provincie. Indien er sprake is van een
(natuurbeherende) eigenaar die voor het verwerven van
de eigendom van een natuurterrein van overheidswege
subsidie heeft verkregen, dan hoeft de eigendom niet te
worden overgedragen doch dient deze vrijgemaakt te zijn
van enig gebruiks- zekerheids- of ander beperkend of
bezwarend recht.
Met instemming van Gedeputeerde Staten kan van de
omvang en samenstelling van het over te dragen goed
worden afgeweken.
•
Indien de grond is gelegen in een gebied waarvoor
landinrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel l, van de Wilg, wordt uitgevoerd, kunnen
Gedeputeerde Staten ermee instemmen dat de eigendom
niet wordt overgedragen mits met de inbreng en toedeling
van de grond, bedrijfskavel en bedrijfsgebouwen de
provinciale beleidsdoelen of doelen van het pMJP worden
gerealiseerd. In dit geval dient er een overeenkomst
tussen aanvrager en Gedeputeerde Staten te worden
gesloten;
•
Indien Gedeputeerde Staten ermee instemmen dat de

subsidieontvanger eigenaar blijft van bedrijfsgebouwen
op de uitplaatsingslocatie: onttrekking van deze
gebouwen aan het gebruik voor de landbouw via een
bestemmingsplanwijziging en intrekking van de
milieuvergunning. In bijzondere gevallen kunnen
Gedeputeerde Staten van deze voorwaarde afwijken.
•
In afwijking van het bepaalde in art. 7 van deze
verordening kunnen Gedeputeerde Staten op aanvraag
een voorschot verstrekken op het moment van het
passeren van de notariële akte van de verkoop van het te
verlaten bedrijf aan BBL of Provincie;
•
Hervestiging van een volwaardig bedrijf op een andere
plaats door de subsidieontvanger binnen 24 maanden na
het passeren van de notariële akte. In bijzondere gevallen
kunnen Gedeputeerde Staten een andere termijn
bepalen. Voor een volwaardig bedrijf geldt een
ondergrens van 70 NGE, te bepalen aan de hand van de
meitelling zoals die wordt uitgevoerd door het LandbouwEconomisch Instituut.
•
Hervestiging vindt plaats op een door Gedeputeerde
Staten (dan wel Gedeputeerde Staten van de provincie
waar de hervestiging plaatsvindt) als duurzaam
beoordeelde locatie die niet strijdig is met provinciale
doelen.
Geen subsidie wordt verleend indien:
•
De aanvrager uit andere hoofde subsidie is verleend
ter zake van de verplaatsing van het bedrijf of een
gedeelte hiervan, bijvoorbeeld op grond van de
Beleidsregels of Subsidieregels project verplaatsing
intensieve veehouderijen Noord- en Midden-Limburg;

of anderszins gebruik wordt gemaakt van een
overheidssubsidie of financieringsregeling. Indien er
sprake is van vergoeding door één of meer andere
overheidspartijen inzake de verplaatsing wordt op grond
van deze regeling een zodanig bedrag aan subsidie
verleend dat de som van de door de anderen overheden
verstrekte of te verstrekken vergoedingen en de op grond
van deze regeling te verstrekken niet meer bedraagt dan
het uit toepassing van deze regeling voortvloeiende
bedrag.
•
De oppervlakte vrij van pacht van de door aanvrager
te leveren cultuurgrond minder is dan 15 ha met inbegrip
van pachtgrond waarvan de verpachter de gronden vrij
van pacht levert of gronden die eigendom blijven van een
natuurbeherende eigenaar en die vrijgemaakt zijn van
(erf)pacht.
•
De cultuurgrond en de bedrijfskavel met de zich

•

•

•

•

•

•

daarop bevindende gebouwen en installaties op de datum
waarop de aanvraag tot subsidieverlening is ingediend, in
eigendom is overgedragen aan BBL of de provincie.
De oppervlakte cultuurgrond, voor zover deze
gelegen is binnen Nederland is verkleind na de datum
waarop deze regeling is bekendgemaakt. Gedeputeerde
Staten kunnen hier van afwijken indien op andere wijze
provinciale doelen met deze gronden zijn gerealiseerd of
als er sprake is van eigendomsafstand op grond van de
hoofdstukken I. IV of VII van Onteigeningswet of
eigendomsoverdracht met een vergoeding op basis van
volledige schadeloosstelling op vrijwillige basis, betaald
door een overheidsinstantie.
De aanvraag deels betrekking heeft op een
nietgrondgebonden deel van het bedrijf, bijvoorbeeld
intensieve veehouderij of glastuinbouw.
Aan de aanvrager voor de betreffende gronden een
volledige schadeloosstelling is betaald op grond van de
hoofdstukken I, IV of VII van de Onteigeningswet of een
volledige schadeloosstelling op vrijwillige basis wordt
betaald;
Op de huiskavel op de oude locatie of delen hiervan
woningbouw is toegestaan volgens een geldend
bestemmingsplan als bedoeld in de wetgeving Ruimtelijke
Ordening of een geldend besluit volgens de wet
De eigenaar met betrekking tot de betreffende
gronden een beroep doet op de koopplicht van BBL, als
bedoeld in paragraaf 2.3 van de Regeling inrichting
landelijk gebied;
De verplaatsing van het bedrijf heeft plaatsgevonden
voordat een aanvraag tot subsidieverlening was
ingediend.

EU:
Aanvrager is een landbouwer:
artikel 4 en 6 Vrijstellingsverordening landbouw
(investeringen in landbouwbedrijven en verplaatsing
landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang). De
steun aan de landbouwer bedraagt maximaal
€ 400.000,00 over een periode van 3 belastingjaren.
Aanvrager is een andere ondernemer:
de-minimis-verordening. De totale steun aan de ondernemer
is dan maximaal € 200.000,00 over een periode van 3
belastingjaren.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer:
geen EU-kader
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D.
In de ‘Toelichting algemeen’ wordt in de alinea ‘Het gebiedsgericht werken en subsidie’ na
‘meerjarenprogramma (PMJP)’ toegevoegd: ‘en Limburgse Land- en tuinbouw Loont (LLtL)’.
E.
In de ‘Toelichting algemeen’ wordt in de alinea ‘Het gebiedsgericht werken en subsidie’ na ‘PMJP’
toegevoegd: ‘, LLtL’.
F.
In de ‘Toelichting algemeen’ wordt in de alinea ‘PMJP, POP-2 en subsidiekader (bijlage)’ na (PMJP)
toegevoegd: ‘en Limburgse Land- en tuinbouw Loont (LLtL)’.
G.
In de ‘Artikelsgewijze toelichting’ wordt in artikel 2 na ‘PMJP’ toegevoegd: ‘of LLtL’.
H.
De artikelsgewijze toelichting op artikel 10 komt als volgt te luiden:
‘De administratie moet zolang bewaarde worden dat zij beschikbaar blijft in verband met de
eindafrekening over het POP-2. De bewaartermijn genoemd in het tweede lid vloeit voort uit het POP-2.’
I.
De artikelsgewijze toelichting op artikel 22 komt als volgt te luiden:
‘De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.’
J.
De toelichting op de bijlage komt als volgt te luiden:
‘Deze bijlage bevat het subsidiekader dat hoort bij de operationele doelen als opgenomen in het
provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) en het ambitiedocument Limburgse Land- en tuinbouw Loont
(LLtL). De doelen van het pMJP zijn dezelfde als de operationele doelen opgenomen in de Herijking Plan
van aanpak Zuid-Limburg Vitaal Platteland (Herijking), vastgesteld door Provinciale Staten op 16
december 2005 en de operationele doelen in de Formulering operationele doelen Reconstructieplan
Noord- en Midden-Limburg (Gedeputeerde Staten, 28 maart 2006) maar met een aangepaste financiële
onderbouwing. De operationele doelen voor Noord- en Midden-Limburg sluiten aan op de lange
termijndoelen van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg (Provinciale Staten, 5 maart 2004).
De Herijking bevat naast de operationele doelen ook de lange termijndoelen voor Zuid-Limburg. Het
Reconstructieplan en de Herijking bevatten de inhoudelijke onderbouwing van de lange termijndoelen en
operationele doelen.
Alle operationele doelen hebben betrekking op de periode 2007-2013.
De inhoud van LLtL is vertaald in maatregelen en hebben betrekking op de periode 2012 - 2015.
Op grond van het in deze bijlage opgenomen subsidiekader wordt beoordeeld of projecten en activiteiten
die worden ondernomen ter uitvoering van een bepaald doel voor subsidie in aanmerking komen.
De operationele doelen en maatregelen zijn ingedeeld in een aantal thema’s. Deze indeling sluit aan bij
de indeling van het Reconstructieplan en de Herijking.
Het betreft:
Hoofdstuk 1 Landbouw
Hoofdstuk 2 Toerisme en recreatie
Hoofdstuk 3 Wonen, werken en Leefbaarheid

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

4
5
6
7

Natuur
Landschap en cultuurhistorie
Water en bodem
Stad en land

Elk hoofdstuk is ingedeeld in paragrafen. Een paragraaf bevat het subsidiekader voor een operationeel
doel/ maatregel. In sommige gevallen is uit het oogpunt van doelmatigheid het subsidiekader voor
meerdere doelen in één paragraaf opgenomen. Elke paragraaf heeft de volgende indeling:

Nummer paragraaf en naam van het operationele doel

Sluit aan bij operationeel doel (code)

Code Reconstructieplan (operationele doelen 2007-2013).
Code Herijking (aan deze code is ter verduidelijking een ‘z’
toegevoegd).
Dezelfde codes zijn ook gehanteerd in het pMJP.
Aan de hand van deze codes kan in het Reconstructieplan en
de Herijking een nadere beschrijving van het operationele
doel worden gevonden.
Maatregel LLtL.
Mede op grond van deze beschrijving kan worden beoordeeld
of een projectvoorstel waarvoor subsidie wordt aangevraagd
past binnen het operationele doel. Voor wat betreft de
kwantitatieve invulling van het doel en de beschikbare
financiele middelen zijn niet het Reconstructieplan en de
Herijking leidend geweest maar het pMJP

Beoogde activiteiten

Voor zover nodig is het operationele doel/ maatregel hier
verder omschreven. Dit is zo beperkt mogelijk gehouden. De
nadere omschrijving en onderbouwing van het doel/
maatregel zijn immers al opgenomen in het Reconstructieplan
en/of de Herijking en/of LLtL. Bij de beoordeling van de
subsidieaanvraag zal altijd getoetst worden of het project past
binnen deze inhoudelijke kaders.

Hier staat in sommige paragrafen ook het aantal projecten
vermeld dat in de periode 2007-2013 kan worden
gesubsidieerd. Deze getallen zijn gebaseerd op het pMJP.
Als het hier genoemde aantal projecten is gesubsidieerd is de
maximum subsidie die voor dit doel beschikbaar is, bereikt.
Dat betekent dat eventuele nieuwe subsidieaanvragen zullen
worden afgewezen.
Aanvrager

Hier staat wie subsidie kunnen aanvragen. Met aanvrager
wordt tevens bedoeld degene aan wie de subsidie uiteindelijk
ten goede komt, de eindbegunstigde.

Toepassingsgebied

Hier staat in welk deel van de provincie een project waarvoor

subsidie kan worden aangevraagd kan liggen. Dat kan zijn:
gehele provincie, alleen Zuid-Limburg of alleen Noord- en
Midden-Limburg maar er kunnen ook nadere delen van de
provincie worden genoemd.
Noord- en Midden-Limburg is het reconstructiegebied met de
voormalige gemeente Echt (grenzen van vóór 1 januari 2003)
als meest zuidelijke gemeente. Zuid-Limburg is de rest van
de provincie. In sommige gevallen zal de omschrijving van
het doel een nadere specificatie van het toepassingsgebied
met zich meebrengen (bijvoorbeeld subsidie voor de aankoop
van gronden alleen als het gronden betreft die liggen binnen
een gebied dat als nieuwe natuur in het Stimuleringsplan
natuur, bos en landschap is aangeduid).

Subsidiabele kosten

Hier staat voor welk type kosten van een project dat binnen
het operationele doel past, subsidie kan worden verstrekt. Zo
kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de aanleg of het herstel
van een object wel voor subsidie in aanmerking komt maar
het onderhoud ervan niet.

Subsidiepercentage/bedrag

Hier staat welk percentage van de subsidiabele kosten
maximaal gesubsidieerd kan worden. Ook kan het voorkomen
dat de subsidie een vast bedrag per eenheid betreft. In veel
gevallen zal er sprake zijn van een maximaal percentage
(bijvoorbeeld 50%) tot een maximum van een vast bedrag
(bijvoorbeeld € 20.000,--).

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Hier staan specifieke eisen vermeld die aan de
subsidieontvanger worden gesteld. Verdere voorwaarden en
verplichtingen worden aan de subsidiebeschikking
verbonden.
Ook wordt hier verwezen naar de specifieke eisen die de EU
stelt voor de gevallen waarin de subsidie aan een
ondernemer wordt verstrekt. De eisen van de EU zijn gericht
op het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun. De
relevante EU-kaders worden hieronder genoemd.

Niet alle operationele doelen/ maatregelen uit het pMJP en LLtL zijn in dit subsidiekader opgenomen. Het
ontbreken van een doel/ maatregel in deze bijlage kan een van de volgende redenen hebben:
• Het doel/ de maatregel wordt niet gerealiseerd door middel van subsidieverlening maar op een andere
wijze zoals het uitvoeren van onderzoek, het verlenen van een vergunning of het geven van een
specifieke opdracht;
• Het doel wordt gerealiseerd door subsidieverlening op grond van een andere regeling zoals de
Subsidieregeling natuurbeheer Limburg (SN) of de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg
(SAN);
• Er is sprake van slechts één vooraf bepaalde subsidieontvanger, zoals de Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) of de Stichting Ondersteuning Overlegorganen
Nationale Parken. De ontvanger is geen ondernemer zodat geen EU-kader van toepassing is;
• Voor de realisatie van het doel/ de maatregel is nog geen subsidiekader beschikbaar, bijvoorbeeld
omdat er nog geen financiële middelen voor zijn of omdat nog een nadere uitwerking vereist is. Een
dergelijk subsidiekader zal in de loop van de investeringstermijn 2007-2013 worden toegevoegd. Dit
geldt bijvoorbeeld voor doelen op het gebied van recreatie en toerisme, de glastuinbouw en
Zandmaas pakket II.
Het subsidiekader is getoetst aan de geldende Europese regels op het gebied van staatssteun en POP 2.
Dit betreft met name:
• Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) 2007-2013 voor Nederland;
• Verordening betreffende de toepassing van de artikel 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun (EG nr. 1998/2006);
• Verordening betreffende de toepassing van de artikel 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector (EG nr. 1535/2007);
• Verordening betreffende de toepassing van de artikel 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun
voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren (EG nr. 1857./2006)
(dit is de opvolger van Verordening EG nr. 1/2004);
• Verordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun
voor kleine en middelgrote ondernemingen (EG nr. 70/2001);
• Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (EG nr. 1698/2005) en het daarop gebaseerde POP-2 met bijbehorende
maatregelen;
• Nederlandse Catalogus Groenblauwe Diensten 2007, steunnummer N577/2006.
Doordat deze toets heeft plaatsgevonden zullen de subsidies die door ondernemingen op grond van de
onderhavige verordening worden aangevraagd gewoonlijk passen binnen de mogelijkheden die de
Europese Unie biedt met betrekking tot overheidssteun aan ondernemingen. Als dat in een specifiek
individueel geval niet zo is dan zal de subsidieaanvraag op grond van artikel 2, derde lid, van de
verordening moeten worden afgewezen of zullen het subsidiebedrag of de geldende voorwaarden
zodanig worden aangepast dat het wel past binnen de Europese kaders. De specifieke verplichtingen die
de Europese regels opleggen aan de ontvangers van steun (bijvoorbeeld met betrekking tot
verantwoording en rapportage) zullen als voorwaarden aan de subsidiebeschikking worden verbonden.’
Artikel ll Overgangsrecht
Voor subsidieaanvragen ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling waarover bij inwerkingtreding
nog niet is beslist en voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening blijven de bepalingen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Limburg van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening, ook voor
de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel lll Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt in een
afzonderlijk provinciaal blad geplaatst.
Artikel IV Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
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