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Al enige jaren maakt u gebruik van de diensten van Groeinet/LTO Groeiservice voor de rapportage van uw gege-
vens aan de Uitvoeringsorganisatie (UO). Deze dienst heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk gsMilieuRap-

port. Voorheen heette het programma ‘UMR-registratie’. 

 

De persoon achter de dienst is nog steeds dezelfde, namelijk Anne-Marie van der Helm. Graag informeren wij u over de 
rapportage aan UO en de onderdelen die dit jaar zijn gewijzigd. 

  

Scherpere controles UO-gegevens 2012 

Steeds vaker krijgt de servicedesk vragen van tuinders of hun UO-rapportage over 2012 volledig is. Dit komt doordat 
waterschappen en gemeentes scherper op de volledigheid van deze UO-gegevens controleren. Als u in 2012 door 
Groeiservice uw UO-registratie heeft laten verzorgen, is u rapportage aan UO doorgegeven. Mocht het zo zijn dat uw 
gegevens onvolledig waren, dan heeft u daar begin april bericht van Groeiservice over gehad. 

 

Wijziging in UO registratie voor 2013 

Voor de registratiejaar van 2013 is een aantal wijzigingen met betrekking tot de verplichte UO rapportage. Voor sub-
straattelers is het nu verplicht om minimaal zeven metingen te doen. Indien alleen drainwater wordt geloosd, mogen 
hiervoor de matmetingen worden gebruikt. De metingen dienen alleen ingevuld te worden voor de periodes waarin ge-
loosd is. Het grootste verschil is te vinden bij de bedrijven met zowel grond- als substraatteelt. Deze bedrijven dienen 
aparte registraties voor grond- en substraatteelt over meststoffenverbruik en emissie te doen. 

 

Beperken emissie belangrijk 

Uw sector en de overheden zijn overeengekomen dat de emissie de komende 
jaren verder worden beperkt om te voldoen aan de waterkwaliteitsnormen uit 
de Kader Richtlijn Water. Hiervoor heeft de overheid verbruiksnormen en 
emissienormen opgesteld, waar u aan moet voldoen. Voor onze sector is 
emissiebeperking belangrijk om te komen tot een duurzame glastuinbouw en, 
erg belangrijk, behoud van een zo breed mogelijk gewasbeschermingsmidde-
lenpakket! Een juiste registratie helpt inzichtelijk te maken waar de emissie 
verder kan worden beperkt en waar eventuele knelpunten liggen. Transparant 
registreren blijft dus noodzakelijk! Meer informatie en tips vindt u op 
www.glastuinbouwwaterproof.nl. 

 

Contact 

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail service-
desk@groeiservice.nl. 
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