
 

 

Datum, 7 maart 2014 
 

U maakt gebruik van een van de registratiediensten van LTO Groeiservice (gsMilieuRapport of 

gsRetailRapport). Wij rapporteren jaarlijks voor U de benodigde milieugegevens aan de 

Uitvoeringsorganisatie (UO).   

 

 

U kunt vanaf heden het Milieurapport 2013 opvragen in uw programma. 

Dit doet u door op het tabblad Jaargegevens & Milieu Rapport te klikken. 

 

Kies het jaar 2013, de juiste locatie en klik op het download icoontje   

Het Milieurapport wat u te zien krijgt geeft de registraties gegroepeerd weer zoals u ze hebt ingevuld.  

De status Volledigheid (Ja / Nee) komt binnenkort op dit rapport erbij te staan. 

 

 

We willen u vragen om een aantal standaard gegevens na te lopen en waar nodig aan te vullen of te 

corrigeren. 

- De oppervlakte op het tabblad Mijn gegevens – Locaties 

- De Jaargegevens op het tabblad UO – Jaargegevens & Milieurapport (teeltwijze, lozingsvorm en 

emissie) 

- De Teeltplangegevens op het tabblad UO – Teeltplan (gewas en oppervlakte) 

Als u een gsMilieuRapport-module hebt kunt u hier het teeltplan aanpassen. Als u een 

gsRetailRapport-module hebt dan wordt het teeltplan automatisch ingesteld aan de hand van uw 

teelt(en). Die kunt u nakijken / aanpassen op het tabblad Mijn gegevens – Teelten 

 

Zorgt u er a.u.b. voor dat uw gegevens zo compleet mogelijk zijn. Vanaf 31 maart gaan we de gegevens 

controleren en spoedig daarna worden deze doorgestuurd naar het UO.  

 

 

Contact 

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail 

servicedesk@groeiservice.nl. U kunt deze en voorgaande actualiteitenberichten terugvinden in ons 

programma onder het kopje ‘Tips’. http://gsnet.groeiservice.nl/8/Tips-en-actualiteiten 

 

Afmelden? 

Meld u af voor deze brief via servicedesk@groeiservice.nl. 
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