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Wie we zijn. Wat we doen.
GP Groot onderscheidt zich al sinds 1917 door dynamisch ondernemerschap.
Dit betekent dat wij initiatieven nemen en kansen pakken waar we ze zien.
Dit heeft ons gebracht tot waar we nu zijn: een veelzijdige, gezonde onderneming die
met 700 toegewijde mensen actief is in drie marktsegmenten: inzameling en recycling,
brandstoffen en energie, en infra en engineering.

Onze stijl en ons werkgebied
Onze stijl van werken is eenvoudig en transparant, gericht op kwaliteit, betrouwbaarheid en
continuïteit. Ons werkgebied ligt in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen.
Toch voelen we ons vooral een regionaal betrokken onderneming. Zo is onze bedrijfscultuur.
We staan dicht bij onze klanten, we spreken de taal van de ondernemer. Want dat zijn we zelf ook.
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Drie divisies: één krachtig GP Groot
De drie divisies opereren zelfstandig en toch samen. Zelfstandig zijn ze om alert te
kunnen reageren op specifieke behoeften in hun markten. Samenwerken en elkaar
versterken doen ze vooral in de kringloop van afval naar grondstoffen en energie.
Elke divisie levert daar op haar eigen manier een bijdrage aan.

In de wereld. In de maatschappij. In de regio.
GP Groot heeft een sterke binding met de maatschappij in het algemeen en de regio in het bijzonder.
Wij zijn nauw betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Of dat nu via charitatieve en culturele
instanties is, in lokale projecten voor social return, of op zaterdag langs de lijn. Wij geloven in het
persoonlijke contact.

Duurzaamheid
is onze
business

Duurzaam ondernemen is de kern van onze business. We lanceren voortdurend
innovaties, vaak door slim te combineren, die het milieu ontzien en waarde
toevoegen aan de activiteiten van onze klanten. Ons beleid is het evenwicht
te bewaren tussen de belangen van mens en milieu en die van continuïteit en
winstgevendheid: People, Planet, Profit.
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De cirkel rond maken
De markten waarin wij actief zijn, veranderen voortdurend. Juist dat biedt volop kansen.
Voor de komende jaren hebben wij een focus ontwikkeld om als één krachtig GP Groot op
die kansen in te spelen. Deze focus noemen wij samen meer waarde creëren, ten behoeve
van onze klanten. We zijn op een unieke wijze gepositioneerd om die belofte waar te
maken.

Waarmaken
Enerzijds blijven de drie divisies zelfstandig opereren en zich specialiseren. Zo kunnen zij alert
reageren en inspelen op nieuwe behoeften in hun markten.

Rijden
op groengas

Anderzijds opereren we als één krachtig GP Groot door onze processen steeds nauwkeuriger op elkaar
af te stemmen. Zo versterken we elkaar en brengen we een unieke cirkel tot stand. Deze begint bij de
inzameling van afval en loopt via recycling en verwerking door tot nuttige grondstoffen en schone
energie.
Zo creëren we samen meer waarde waar onze klanten om vragen. Langs deze twee sporen gaan we
ons de komende jaren ontwikkelen.

Een voorbeeld van onze investeringen in innovatie betreft een landelijk netwerk van
tankstations voor groengas. Deze alternatieve brandstof is een opgewaardeerde vorm
van biogas, dat onder meer door onze divisie inzameling en recycling wordt gewonnen
uit voedingsafval, rioolslib en mest. Zo maken we de cirkel rond en leveren we met onze
klanten een wezenlijke bijdrage aan het gevecht tegen de klimaatverandering.
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Inzamelen

Van afval naar
grondstoffen en
energie
GP Groot maakt de cirkel
rond. Met diensten die
elkaar versterken en
zorgvuldig op elkaar
aansluiten. Zo creëren
we samen meer waarde.
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Het begint bij de inzameling van afval op een duurzame en verantwoorde manier. Toegespitst op het
specifieke soort afval: van bedrijfsafval en archieven
tot bouwpuin, sloophout en gevaarlijke stoffen.
Dagelijks bieden we onze klanten via een slim
logistiek netwerk de afvaloplossing die ze nodig
hebben. We nemen het afval als het ware mee
naar huis.

Het opvolgende sorteerproces is cruciaal om afval
om te zetten in waarde. Hergebruik is het doel,
waarbij zo weinig mogelijk afvalstoffen overblijven.

Door de bewerkingen krijgen afvalstoffen
als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof
en papier een tweede leven.

De bewerkingen leiden tot schonere stromen met
een hogere waarde zoals hout, puin, papier, glas en
kunststof en ook tot de compostering of vergisting
van groenafval tot biobrandstof.

Als grondstof voor andere industriële,
bouwkundige en agrarische processen en
vaak ook als brandstof krijgen ze nieuwe
economische waarde.

Door vergisting kan biomassa (mest, rioolslib of gft-afval) worden omgezet in biogas.
Ook door verbranding - van materialen die
niet verder kunnen worden hergebruikt kan energie worden opgewekt. Het laatste
proces is deponie: de gespecialiseerde
afvoer en stort van afval dat niet verder
verwerkt kan worden.

Zo blijft uiteindelijk niets anders over
dan schone energie. Dat kan groengas zijn
(een opgewaardeerde vorm van biogas),
groene stroom of andere alternatieve
energie.

GP Groot inzameling en recycling

Al het afval is van waarde
De divisie inzameling en recycling zorgt met innovatieve en duurzame logistieke
systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken
tot eindproduct. Dit doen we voor uiteenlopende opdrachtgevers: van ziekenhuizen,
scholen en bouwbedrijven tot supermarkten en overheden.

Bundeling van bedrijven
Met onze zes locaties in het westen en noorden van Nederland vormen we samen de divisie
inzameling en recycling. Zo kunnen we tegemoet komen aan specifieke behoeften op afvalgebied:
van gescheiden inzameling tot archiefvernietiging.

Van afval naar
grondstoffen
en energie

Inzameling
Inzameling is een maatschappelijk belangrijke activiteit, die ook goed zichtbaar is op de weg. Met
zo'n 200 voertuigen zamelen we dagelijks afvalstromen in. Op een milieubewuste en verantwoorde
manier. Wij leveren onze klanten duurzame afvaloplossingen, die zorgvuldig aansluiten op de daaropvolgende sorteer- en recyclingprocessen.

Recycling

Belangrijke trends in de markt zijn scheiden aan de bron, retoursystemen bij producenten
en de opkomst van e-business. Vanzelfsprekend spelen wij daar klantgericht op in. We
ontwikkelen steeds meer innovatieve concepten om afval om te zetten in waarde. De
opwekking van energie uit biomassa is daar een voorbeeld van.

Binnen een apart bedrijf is alle expertise gebundeld voor het sorteren en recyclen van afvalstromen
tot hoogwaardige grondstoffen, bouwmaterialen en zelfs biobrandstoffen. Voor bedrijven, particulieren en gemeenten verwerken we grof huishoudelijk afval, hout, puin, groenafval, grond, papier,
karton en kunststoffen. Daarnaast verwerken we bouw- en sloopafval voor aannemers. Unieke
sorteerinstallaties ondersteunen deze processen. En dat op een verantwoorde, milieubewuste manier,
waaraan een duurzame bedrijfsvoering ten grondslag ligt.
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GP Groot brandstoffen en energie

Energie uit afval
GP Groot energie - onderdeel van de divisie GP Groot brandstoffen en energie - levert 100%
duurzame energie uit afval aan instellingen en het midden- en kleinbedrijf. Dit is te danken
aan de slimme inzet van eigen bedrijfsonderdelen van GP Groot, die samen een unieke
duurzaamheidscirkel tot stand brengen.
Al het afval dat we inzamelen, verwerken we tot grondstoffen of duurzame energie. Deze duurzame
energie wordt opgewekt door de verbranding van biobrandstoffen en de niet-fossiele componenten uit
het restafval.

Afval is energie,
mijn bedrijf
duurzaam
verlicht

Besparen, opwekken en leveren
GP Groot energie biedt energiepakketten aan voor bedrijven die willen bijdragen aan de strijd tegen de
klimaatverandering. Daarbij ligt de nadruk op inzicht, besparen, opwekken en leveren. Bedrijven die
zich aansluiten bij GP Groot energie, krijgen dus hun eigen afval teruggeleverd in de vorm van energie.

"Mijn eigen afval omgezet in stroom. Daarmee bespaar ik fors op de kosten van zowel
afvalverwerking als van energie. En ik ben als ondernemer maatschappelijk verantwoord
bezig. Mooier kan het toch niet?"

15

GP Groot brandstoffen en energie

Dagelijks onderweg met brandstoffen
De divisie brandstoffen en energie opereert over twee fronten: als groothandel in brandstoffen en smeermiddelen en als exploitant van tankstations. Daarnaast ontplooit dit
bedrijfsonderdeel een reeks initiatieven, gericht op innovatie.

Tankstations
Verspreid over Noord-Holland exploiteren wij zo'n twintig servicetankstations onder het label Texaco
en onbemande tankstations met het vernieuwende Firezone concept.

Oliemaatschappij

Persoonlijke en
betrouwbare
service

De brandstoffen en smeermiddelen worden verhandeld en gedistribueerd onder het label Texaco.
Afnemers zijn onder meer tankstations van derden, garages, transport- en watersportbedrijven en
uiteenlopende industriële en agrarische ondernemingen.

Advies en innovatie
Onze kennis van de brandstofmarkt en de complexe wet- en regelgeving daaromheen zetten we in om
klanten te adviseren en te ondersteunen. We initiëren en ondersteunen diverse innovatieve projecten,
waaronder de realisatie van aardgasvulstations en elektrische oplaadpunten in Noord-Holland.

Groengas
In de markt van brandstoffen en energie blijft duurzaamheid een hoofdrol spelen. De
opkomst van alternatieve brandstoffen en steeds zuiniger motoren is onstuitbaar. Ons
aanbod beweegt mee met de veranderende vraag, onder meer door verbreding naar
alternatieve brandstoffen en het terugleveren van energie uit afval aan onze klanten.

Een voorbeeld van onze innovatieve investeringen betreft een landelijk netwerk van tankstations voor
groengas. Deze alternatieve brandstof is een opgewaardeerde vorm van biogas, dat onder meer door onze
divisie inzameling en recycling wordt gewonnen uit voedingsafval, rioolslib en mest. Zo maken we de
cirkel rond en leveren we met onze klanten een wezenlijke bijdrage aan het gevecht tegen de klimaatverandering.
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GP Groot infra en engineering

Full-service in infra en engineering
De bedrijven van GP Groot infra en engineering werken samen als één veelzijdig infrabedrijf, actief op het gebied van advies en engineering, infrastructuur, bouw- en woonrijp
maken, bestratingen, sloop en recycling, bodemonderzoek- en sanering, sportvelden,
ondergrondse containers en rioolbeheer. Wij bieden hierin de full-service benadering:
van advies en engineering naar realisatie tot en met beheer en onderhoud.

Integrale projectbenadering
Steeds meer klanten geven de voorkeur aan om naast de traditionele vormen van samenwerken ook
met geïntegreerde contractvorming ontwerp en realisatie van infraprojecten te koppelen. Ook speelt
kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen een steeds krachtiger rol door te gunnen op
basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Ontwikkelingen waarin GP Groot infra
en engineering volop in investeert. Naast efficiency, reductie van faalkosten, prijstransparantie en
kwaliteit is de ontzorging van de opdrachtgever één van de belangrijkste voordelen die een integrale
projectbenadering biedt. Door de nauwe samenhang tussen onze infra-activiteiten - van advies en
engineering tot en met beheer en onderhoud - komen we tegemoet aan deze groeiende behoefte van
private en publieke opdrachtgevers. Uiteraard blijven we sterk in de traditionele wijze van samenwerken met onze opdrachtgevers.

Wij engineeren
de nieuwe leefomgeving in 3D

Specifieke expertise
In onze markt zien we een groeiende behoefte aan duurzaamheid, transparantie en innovatie, en aan ontzorging. Dit zijn kansen en uitdagingen waar we graag op inspelen. We
hebben alle disciplines in huis die we nauwkeurig op elkaar afstemmen. We voegen die
waarde toe aan projecten waar onze opdrachtgevers om vragen.

De individuele bedrijven van GP Groot infra en engineering ondersteunen opdrachtgevers met
hun specifieke expertise en ervaring. Als regionale dienstverleners zijn wij vertrouwd met onze
opdrachtgevers, spreken de taal en kennen het werkgebied.
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Full-service: van begin tot eind
GP Groot infra en engineering kan haar
opdrachtgevers in alle stadia van een project
van dienst zijn, voor een specifiek onderdeel
maar zeer zeker ook voor het gehele integrale
infraproces. De opdrachtgever hoeft slechts
de uitgangspunten vast te leggen en wij
ontzorgen haar volledig. De kosten van
advies, engineering en realisatie zijn in een
vroeg stadium inzichtelijk en de verantwoordelijkheid ligt bij één partij.

toezicht en directie

Harlingen
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GP Groot in Nederland
Ons werkgebied ligt in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen.

GP Groot bv
Vennewatersweg 2b
1852 PT Heiloo
telefoon 072 - 531 13 55
e-mail
info@gpgroot.nl
website www.gpgroot.nl

