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Op 16 december 1999 vond een bespreking plaats tussen de Raad voor het Landelijk Gebied, minister
Brinkhorst van LNV en de heer Van der Zwan, de voorzitter van de beoordelingscommissies voor de
innovatieregelingen binnen het zogenoemde Stimuleringskader: de stimuleringsregeling Vernieuwing
Landelijk Gebied en de innovatieregeling Markt en Concurrentiekracht.

Doel van de bespreking was het uitwisselen van ervaringen en gezichtspunten met betrekking tot de
werking van het Stimuleringskader, dit met het oog op de voortzetting van het Stimuleringskader, al
dan niet in een aangepaste vorm. Directe aanleiding voor het gesprek was de in sommige kringen
gehoorde kritiek op het functioneren van de regelingen, met name de stimuleringsregeling Vernieuwing
Landelijk Gebied (VLG). In de bespreking kwamen inderdaad diverse knelpunten naar voren. Een deel
kon worden gerelativeerd of opgehelderd. Rond ándere punten kon de twijfel niet worden
weggenomen. De minister verzocht de raad daarom binnen twee maanden een brief met een nader
oordeel en suggesties terzake te willen opstellen.

De raad zegde toe een dergelijk advies te zullen uitbrengen. Er zijn vervolgens oriënterende
gesprekken gevoerd met de uitvoerende dienst, de beleidsdirectie en in de regio. Op basis van deze
informatie, alsmede de door Van der Zwan beschikbaar gestelde rapportage en de ingebrachte
ervaring en opvattingen van de leden van de raad, heeft de raad het thans voorliggende advies
opgesteld.
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Het Stimuleringskader werd voor het eerst aangekondigd in de Nota Dynamiek en Vernieuwing (1995),
als een ʻkaderregeling stimulering vernieuwende projectenʼ waarmee één gemeenschappelijk kader
voor de stimulering van vernieuwende projecten op het gebied van kennis, markt, concurrentiekracht
en landelijk gebied werd beoogd. Veel losse regelingen en subsidies zouden worden samengebracht,
alsook een deel van de institutionele financiering van de voorlichting (DLV/SEV).
Het Stimuleringskader werd in 1997 van kracht. Thans heeft het de onderstaande opzet:
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Deze stimuleringsregeling bestaat uit een innovatieprogramma, een verspreidingsprogramma en gelabelde
gelden voor de omschakeling naar biologische landbouw:
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- Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht
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- Investeringsregeling Primaire Landbouw (IPL)
- Regeling Verwerking en Afzet Landbouwproducten (VAL)
- Regeling Verwerking en Afzet Bosbouwproducten (VAB)
- Regeling Verwerking en Afzet Visserijproducten (VAV)
- Regeling demonstratieprojecten (DEMO)
- Subsidieregeling demo- en bewustmakingsprojecten duurzame Landbouw (EU-demo)
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- Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP)(de omschakelingsregeling)
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Deze bestaat alleen uit een innovatieprogramma met daarnaast gelabelde gelden:
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- Stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied (VLG)
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- Extra Impuls Natuur- en Milieueducatie)
- Groen in en om de Stad
- Boegbeelden Natuur in de Markt
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Het ISW valt ook onder het stimuleringskader en wordt voor 2/3 gefinancierd uit de stimuleringsregeling markt en
concurrentiekracht en voor 1/3 uit de stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied.
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In het LNV beleidsprogramma 1999 - 2001 werd een accentverschuiving in de stimuleringsregeling
Vernieuwing Landelijk Gebied aangekondigd, namelijk dat deze regeling zal worden aangepast en
uitgebreid met een verspreidingsregeling, Het landelijk-innovatieve aspect zou ruimte moeten maken
voor het element regionale ontwikkeling in die zin dat ondersteuning van landelijke innovaties nog wel
mogelijk is maar dat het accent komt te liggen op het ondersteunen van regionale ontwikkeling.
Daartoe zou nauw met provincies samengewerkt moeten worden, waarbij de gezamenlijke
verantwoordelijkheid ook in financiële zin tot uiting moet komen.
Deze accentverschuiving is nog niet gerealiseerd, mede als gevolg van een bezuiniging in 1999 en de
onduidelijkheid die mede daardoor is ontstaan over de voortzetting van het Stimuleringskader en met
name van het programma Vernieuwing Landelijk Gebied daarbinnen.
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In het kader van de genoemde accentverschuiving zou ook ruimte gemaakt moeten worden voor
regiospecifieke, gebiedsgerichte investeringsprojecten, waar mogelijk gekoppeld aan Rurale
Ontwikkelingsplannen. Aldus zou ook invulling gegeven moeten worden aan de afspraken tussen het
kabinet en de noordelijke provincies over de inzet van middelen uit het Stimuleringskader t.b.v. de
economische structuurversterking van Noord Nederland. Ook deze regionalisering is nog niet
gerealiseerd.
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In de afgelopen jaren is - wellicht mede door onderuitputting van de regelingen - een steeds groter deel
van het budget ʻgelabeldʼ. Dat wil zeggen dat er vaste bedragen werden gereserveerd voor specifieke
doelen die zich in de loop van de tijd bij LNV aandienden, zoals ook blijkt uit het eerder gegeven
overzichtje van het Stimuleringskader. De invulling van de bezuinigingen bij LNV op grond van het
regeerakkoord vormde een nog verdere beperking van de vrij te besteden gelden voor de diverse
regelingen binnen het Stimuleringskader.
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Een laatste recente verandering in het Stimuleringskader is de toevoeging van de stimuleringsregeling
biologische landbouw. Over de werking van dit onderdeel van het Stimuleringskader zal de raad zich
niet in dit advies uitspreken maar in zijn advies over de biologische landbouw (eind 2000).
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Niet zozeer een actuele ontwikkeling maar wel een duidelijk aandachtspunt wordt gevormd door hoe
de opzet en de inzet van het Stimuleringskader moet worden gezien in de Europese context. Het kan
vanzelfsprekend niet zo zijn dat met de regeling verkapte subsidies voor de gewone bedrijfsvoering
worden gegeven en dat daarmee concurrentievervalsing in de hand wordt gewerkt. Dit vereist
zorgvuldigheid bij het opstellen en hanteren van de criteria, en dat niet alleen voor de onderdelen van
de regeling die mede met EU-geld worden gefinancierd.
De raad kan zich voorstellen dat dit aanleiding kan geven voor een grotere inzet op het spoor
vernieuwing landelijk gebied in vergelijking tot het spoor markt en concurrentiekracht, met name waar
gedoeld wordt op de internationale markten en concurrentiekracht. Vernieuwing van het landelijk
gebied is een belang van meer regionale of hooguit nationale aard en met effecten - waaronder
algemene zaken als leefbaarheid en kwaliteit van het landelijk gebied - die zich ook grotendeels
beperken tot dat schaalniveau.
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Regelingen en de bijbehorende criteria zijn nimmer een doel op zich en ook een correcte uitvoering
van regelingen is dat niet. Het dóel moet centraal staan en de regelingen moeten daarop zijn
afgestemd. Bij voortschrijdend inzicht over de werking van de regelingen in relatie tot de doelen die zij
dienen, moeten de regelingen en de daaraan verbonden criteria daarvoor bijgesteld kunnen worden,
teneinde de maximale aansluiting van het één op het ander (blijvend) te bewerkstelligen.
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Daarom kijkt de raad in dit advies niet zozeer naar de kwaliteit van de uitvoering - hij heeft overigens
ook geen reden om daaraan te twijfelen - maar naar de regelingen en criteria zelf, de communicatie
daarover en de verwachtingen over en weer.
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Bij de (potentiële) aanvragers worden de beoordelingscriteria soms vaag gevonden (ʻde mate van ..ʼ)
en wordt de beoordeling van projecten als (te) streng ervaren. Er is een beeld ontstaan dat willekeur bij
de beoordeling een rol zou spelen. Ook wordt als belemmerend ervaren dat er op grond van EU-
voorschriften geen sprake mag zijn van bedrijfsuitbreiding. Dat er per saldo in Néderland geen
uitbreiding plaatsvindt wordt wel terecht gevonden, maar op bedrijfsniveau zouden er mogelijkheden
moeten zijn, omdat dat voor de financiële haalbaarheid soms nodig is. Er doet zich ook een knelpunt
voor bij het aspect samenwerking, één van de voorwaarden voor subsidietoekenning. Deze samen
werking is niet door alle aanvragers meteen adequaat te ʻmanagenʼ. Bij de vernieuwers, waaronder
met name ook vrouwen, komt het voor dat de wil en de ideeën er wel zijn maar de noodzakelijke
ervaring (nog) ontbreekt.
Een algemeen punt is dat er vooraf hoge verwachtingen zijn gewekt. Met name ook tegen die
achtergrond wordt het grote aantal afwijzingen niet begrepen, temeer daar één en ander heeft geleid
tot een jarenlange - als onnodig gevoelde - onderuitputting. Daarnaast wordt de beoordelingstermijn
als (te) lang ervaren en wordt gewezen of afstandelijkheid bij de afhandeling.

De onderuitputting heeft niet alleen geleid tot frustratie en afnemende belangstelling bij de beoogde
doelgroepen maar óók tot het structureel aanwenden van de beschikbare middelen voor de dekking
van nieuwe politieke toezeggingen (extra impuls NME, Groen in en om de Stad, e.d.). Die gang van
zaken heeft geleid tot een situatie waarin de zogenoemde ʻgelabeldeʼ budgetten thans het leeuwendeel
van het beschikbare budget opeisen, dus ten koste van de gewone tenders.
In de uitvoeringspraktijk wordt tenslotte een structureel gebrek aan alternatieven geconstateerd voor
projecten die wel goed zijn maar bijvoorbeeld niet zó innovatief dat zij in de huidige (innovatie-)regeling
passen. Bovendien is er de behoefte en ligt er ook het (beleids)voornemen met betrekking tot
verspreiding en regionalisering, alsook een financiële toezegging aan de Noordelijke provincies in dat
verband.
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Bij de potentiële aanvragers zijn er vraagtekens bij de (onduidelijke) structuur en samenhang van wat
één kader heet te zijn, alsook over planning, afstemming en openstelling van de diverse onderdelen
van het Stimuleringskader. Er is onduidelijkheid over de timing en omvang van de tenders en de
openstelling daarvan: de jaarplanning wordt niet ruim tevoren bekend gemaakt en er is al helemáál
geen sprake van een meerjarenplanning. Voorts ervaren met name kleine aanvragers de benodigde
inzet om voor subsidie in aanmerking te komen als belastend. Er worden professioneel doortimmerde
plannen gevraagd, waaraan echter niet elke ondernemer zonder meer kan voldoen.
In combinatie met de eerder al genoemde specifieke onderuitputtingsproblemen bij de VLG, neemt de
belangstelling voor het gehele Stimuleringskader door dit alles af. Zo lijkt het genereren en indienen
van vernieuwende ideeën niet te worden gestimuleerd maar juist het omgekeerde, waardoor een
neerwaartse spiraal ontstaat en wordt het beeld bij sommigen bevestigd dat het in Nederland ontbreekt
aan innovatief talent.
In de uitvoeringspraktijk ervaart men met de huidige planning eveneens problemen: zowel bij de
uitvoering zelf als op het vlak van de communicatie. Tevens worden vraagtekens gezet bij het nut van
een deel van de verspreidingsregelingen binnen de stimuleringsregeling Innovatie Markt en
Concurrentiekracht. De gesubsidieerde investeringen zouden ook zónder subsidie wel zijn gedaan.
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Een deel van de onvrede lijkt terug te voeren op een verschil tussen de (gewekte) verwachtingen en de
feitelijke opzet en (beperktere) werking van het stimuleringskader - vooral bij de stimuleringsregeling
Vernieuwing Landelijk Gebied - alsmede de niet geheel doorzichtige opzet en planning van het gehele
ʻstimuleringsbouwwerkʼ.
Maar ook zijn er meer structurele knelpunten die niet zijn op te lossen door (alleen maar) een
verbeterde communicatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ʻonzinnigeʼ beperkingen bij
vernieuwingsprojecten, om het soms niet aansluiten van de beoordelingscriteria bij de doelstelling van
de regeling, om het ontbreken van differentiatiemogelijkheden binnen regelingen, om de gewenste
regionalisering en om de planning van het geheel.
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zijn echter alléén de moeite waard als de wil tot voortzetting aanwezig is én er blijvend een betekenis-
vol budget kan worden ingezet. Zo niet, dan kan het Stimuleringskader beter worden opgeheven.
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De raad pleit - met inachtneming van het voorgaande - voor voortzetting van het Stimuleringskader. Hij
meent dat het de basis kan bieden voor een goede, gedifferentieerde en uiteindelijk zelfs ook
interdepartementale stimulering van vernieuwende ontwikkeling in het landelijk gebied. Met een aldus
werkend instrument kan datgene worden geboden wat voor de ontwikkeling van het gehéle landelijk
gebied nodig is. Daarmee zou mede invulling worden gegeven aan de coördinerende bevoegdheid van
de minister van LNV voor het landelijk gebied c.q. het plattelandsbeleid. Voor een goed functionerend
Stimuleringskader is het nodig dat (1) vooral de stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied
wordt aangepast en uitgebreid en dat (2) er ook maatregelen worden genomen met betrekking tot het
Stimuleringskader al geheel.
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� �� *�!��� behoeft aanpassing en uitbreiding en
biedt daarvoor ook de meeste mogelijkheden.

De raad bepleit de volgende maatregelen, welke onder (ad 1) nader worden toegelicht:
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 vergt ook maatregelen, dat wil zeggen: voor de afstemming
tussen voor de beide sporen IM&C en VLG, voor het verbinden van innovatie en verspreiding en
voor de plannings- en openstellingssystematiek.

 De raad bepleit de volgende maatregelen, welke onder (ad 2) nader worden toegelicht:
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Het hanteren van strenge criteria is terecht, want vernieuwing moet vernieuwing zijn. Het dient echter
géén (innovatie-)doel om te willen vaststellen op welke aspecten van het landelijk gebied de projecten
wél en op welke ze niét betrekking mogen hebben. En dat gebeurt nu wel, waardoor de innovatie
bijvoorbeeld geen betrekking mag hebben op de productie, be- of verwerking van of het handelen in
producten afkomstig uit de landbouw, bosbouw of visserij. Dat is een ʻonzinnigeʼ beperking en als er
dan soms in de loop van het beoordelingsproces ook nog eens nieuwe gelegenheidscriteria opduiken,
kan het voorkomen dat projecten die op zichzelf goed en vernieuwend zijn, toch niet op de
toewijzingslijst (kunnen) komen. Het algemene doel van vernieuwing wordt zo voorbij geschoten. Dus
niet alleen door een gebrek ook innovatieve projecten maar ook door onzinnige beperkingen is sprake
geweest van een structurele onderuitputting en is de vernieuwing van het landelijk gebied niet optimaal
gestimuleerd. De aanvragers en potentiële aanvragers zijn door deze gang van zaken eerder
gedemotiveerd geraakt dan dat zij werden gestimuleerd om ʻduizend bloemen te laten bloeienʼ.
AANBEVELINGEN:
• handhaaf de zinnige, strenge beoordeling van het innovatieve gehalte van projecten, maar schrap

de onzinnige beperking van de onderwerpen waarop die innovatie betrekking mag hebben. Vermijd
ook dat tijdens de beoordeling additionele criteria een complicerende rol gaan spelen;

• pas het bij de beoordeling gehanteerde criterium ʻlevensvatbaarheidʼ toe tegen de achtergrond dat
aan echte vernieuwing per definitie grote risicoʼs zijn verbonden. Houd rekening met het feit dat de
aanvragers vaak kleine ondernemers zijn en bied hen bij tekortkomingen in de opzet en weergave
van de projecten een praktische handreiking en een tweede kans.
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Volgens artikel 10 moeten de te subsidiëren projecten innoverend zijn, op samenwerking berusten én
een landelijke uitstraling hebben. Dat is voor een subsidie van 75% terecht. Maar innovatie kan ook de
vorm hebben van projecten die in hun vernieuwing verder voortbouwen op ʻoude vernieuwingʼ of
projecten waarvan alleen bepaalde aspecten vernieuwend zijn. Dergelijke projecten komen uiteraard
niet in aanmerking voor 75% subsidie, maar doordat een minder vergaand alternatief ontbreekt,
komen zij nu helemáál niet in aanmerking voor enigerlei vorm van subsidiëring. Dit beperkt het
toepassingsbereik van de innovatieregeling, waardoor veel projecten - soms ook goede - niet in
aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. Dit kan zich ook voordoen bij projecten waarvan het
innoverende vooral zit in de aard van de samenwerking of projecten waarbij vernieuwing niet gestoeld
is op samenwerking.
AANBEVELINGEN:
• maak meer gebruik van de (bestaande) mogelijkheid om de délen van een project die wél aan de

criteria voldoen te subsidiëren, waar onder ook het proces als dat vernieuwend is, zoals bij het
exploreren van nieuwe netwerken;

• open de mogelijkheid om een lagere subsidie dan 75% te verlenen voor projecten die wel innovatief
zijn maar niet op alle punten.
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Anders dan bij Markt en Concurrentiekracht, omvat de regeling Vernieuwing Landelijk Gebied thans
alleen de - relatief hoogdrempelige - innovatieregeling. Ook na het opheffen van het ʻalles-of-nietsʼ
karakter van deze regeling (zie voorgaande aanbeveling) is er nog geen mogelijkheid voor het
subsidiëren van projecten die beleidsmatig wel interessant zijn en een gewenste ontwikkeling
bevorderen maar die niet innovatief zijn en een landelijke uitstraling hebben. Aan een dergelijke
mogelijkheid - die ook werd aangekondigd in de LNV-beleidsvoornemens 1999-2002 - is beleidsmatig
wel grote behoefte, met name in de regio.
AANBEVELING:
• stel náást de innovatieregeling ook een verspreidingsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied in,

overeenkomstig de opzet en subsidiepercentages zoals die tot op heden bij de verspreidings-
regelingen in het kader van markt en concurrentiekracht zijn toegepast. Benoem ook hier duidelijk
de investeringen die voor subsidiëring in aanmerking komen.
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Het stimuleren van ontwikkelingen die maar gedeeltelijk of zelfs geheel niet op het terrein van het
sectorale LNV-beleid liggen, is in de huidige situatie niet goed mogelijk. Niet alleen zou daarmee LNV-
geld worden besteed aan de beleidsdoelen van andere departementen maar ook zou het beschikbare
budget daarvoor eenvoudigweg niet toereikend zijn. Niettemin kunnen zulke grensoverschrijdende
projecten - die een enkele keer ook al worden ingediend - juist bijzonder belangrijk zijn voor de
vernieuwing van het landelijk gebied in brede zin. De ontwikkeling van de leefbaarheid - met inbegrip
van de regionale economische ontwikkeling - en met name ook het lokaal en regionaal onderkennen
en nemen van verantwoordelijkheid daarvoor is van groot belang.
AANBEVELINGEN:
• stel de regeling - op voorwaarde dat er zicht is op budgetaanvulling - ook open voor projecten die

geheel of gedeeltelijk op ándere dan LNV-doelen zijn gericht (bijvoorbeeld op de sociale en
regionaal-economische aspecten van de plattelandsontwikkeling), maar die wél bijdragen aan de
vernieuwing van het landelijk gebied;

• dring bij andere departementen (EZ/VWS/SZW/OCW/BZK) aan op medefinanciering van de
regeling, op grond van de integraliteit van vernieuwende projecten; onderzoek ook of wellicht nu al
mogelijkheden voor brede financiering bestaan, bijvoorbeeld in het kader van ICES;

• bezie de noodzakelijke afstemming of integratie met de reeds bestaande interdepartementale
regeling (LNV/VROM/V&W) voor de fysieke aspecten van speciale aandachtsgebieden, SGB2000.
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Het Stimuleringskader vormt nu geen samenhangend geheel. De twee sporen staan los van elkaar en
daarbinnen sluiten innovatie en verspreiding niet op elkaar aan. In de toegepaste financiële
systematiek blijven niet toegekende gelden niet voor volgende tenders beschikbaar en worden
daardoor waarschijnlijk besteed aan doelen die nóg veel minder bijdragen tot de vernieuwing van het
landelijk gebied dan de afgewezen projecten. Tenders worden relatief kort opengesteld waardoor op
het eind daarvan alle vragen én aanvragen tegelijk bij Laser binnenkomen. Dit leidt tot congestie bij de
verwerking en noodzakelijkerwijs tot minimale service en begeleiding van aanvragers. De
onduidelijkheid óf en zo ja wannéér een tender wordt opengesteld, versterkt de bestaande onvrede.
AANBEVELINGEN:
• verbind de innovatie- en verspreidingsregeling(en) binnen de sporen, door de verspreidingregeling

op zijn minst óók te baseren op innovaties die zich hebben bewezen;
• stem het spoor van markt en concurrentiekracht mede af op dat van vernieuwing landelijk gebied,

in die zin dat met name projecten worden gehonoreerd die beogen nieuwe markten te openen of uit
te breiden ten behoeve van de vernieuwingsprojecten in het landelijk gebied;

• maak het mogelijk dat de binnen een tender niet toegewezen gelden worden doorgeschoven naar
de volgende, zodat zij beschikbaar blijven voor het doel waarvoor zij werden gereserveerd;

• stel de regelingen het gehele jaar open, met alleen op vaste momenten een sluiting van een dag
om een tenderpakket af te sluiten en een volgende te laten beginnen, zoals bij Novem. Zo wordt
ruimte geschapen voor de aanvragers en kan de verwerking en de service worden gespreid. Aldus
heeft Laser meer gelegenheid om initiatiefnemers aan te geven waar een projectplan verbetering
behoeft om in aanmerking te komen voor honorering en wordt de afhandeling minder onpersoonlijk;

• publiceer steeds tijdig - ongeacht de wijze van openstelling - één allesomvattende tenderplanning,
met daarbinnen alternerende innovatie- en verspreidingstenders. Zulks ten behoeve van de
planning bij ondernemers en het kunnen doorverwijzen van de ene naar de andere regeling.
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Vooral met betrekking tot de verspreidingsregelingen is in de regioʼs behoefte aan een meer regio-
specifieke benadering, beoordeling en toewijzing. Voor de noordelijke provincies is ook sprake van een
concrete toezegging van ca. 75 mln (tot 2006) uit het Stimuleringskader.
AANBEVELINGEN:
• ga over tot regionalisering van de verspreidingsregelingen: zowel de bestaande verspreidings-

regelingen Markt en Concurrentiekracht als de in te richten verspreidingsregeling Vernieuwing
Landelijk Gebied; bij voorkeur overal, maar indien nodig eerst alleen in het Noorden als proef;

• stel regionale beoordelingscommissies in, waarin provincies en regionaal georiënteerde
onafhankelijke deskundigen zitting hebben. Leg hierbij zo mogelijk een link met de Regionale
OntwikkelingsMaatschappijen en geef de regio-directies van LNV een adviserende rol;

• geef de ondersteuning van de regionale beoordelingscommissies en de verdere uitvoering van de
verspreidingsregelingen in handen van Laser, zodat de bestaande expertise wordt benut, de criteria
worden bewaakt, de samenhang in het Stimuleringskader wordt benadrukt en overzicht blijft
bestaan over de diverse bestedingen en resultaten van het Stimuleringskader;

• ga uit van medefinanciering door provincies als een verband kan worden gelegd tussen een project
en regionale gebiedsgerichte programmaʼs (spreek af wie welke onderdelen subsidieert) of als om
welke reden dan ook het subsidiepercentage hoger moet zijn dan 20 of 30 %;

• besteed afzonderlijk aandacht aan kennisoverdracht. Voor verspreiding is de beschikbaarheid en
de overdracht van kennis en ervaring een randvoorwaarde. Dat betekent dat concrete informatie
over projecten voor (her)gebruik beschikbaar moet worden gemaakt en gesteld: door de
uitvoeringsinstantie of door actoren waarnaar zij kunnen doorverwijzen.
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Echte innovatie blijft van belang voor het ʻvoedenʼ van de vernieuwing van het landelijk gebied en het
stimuleren van markt en concurrentiekracht. Deze innovatie is en blijft alleen op het nationale niveau
goed te beoordelen.
AANBEVELING:
• blijf de innovatieregelingen centraal beoordelen en uitvoeren, met inachtneming van de

aanpassingen die eerder werden voorgesteld bij met name de huidige stimuleringsregeling
Vernieuwing Landelijk Gebied. Houd in de beoordeling ook rekening met de Europese context,
zodanig dat subsidiëring plaatsvindt binnen de uit concurrentieoogpunt toelaatbare marges.


