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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 grijpen waar we ze zien. Dit heeft ons gebracht tot
waar we nu zijn: een veelzijdige, gezonde onderneming die met meer dan 730 toegewijde
mensen actief is in drie marktsegmenten: inzameling en recycling, brandstoffen en oliehandel, 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, Friesland, Groningen en Drenthe. 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

Duurzaamheid
is onze
business

De drie divisies opereren zelfstandig en toch samen. Enerzijds zijn ze zelfstandig om
alert te kunnen reageren op specifieke behoeften in hun markten. 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. Elke divisie levert daar op haar eigen manier een
bijdrage aan. Geen enkele onderneming in Nederland doet ons dit na.
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.

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.
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Al het afval is van waarde
Het bedrijfsonderdeel 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 detailhandel.

Bundeling van bedrijven
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 innovatieve concepten om afval om te zetten in waarde. Het inzamelen van
kunststoffen en schoon hout is daar een voorbeeld van. Het schone hout wordt gebruikt
als biomassa voor de opwekking van energie.

Van afval naar
grondstoffen
en energie

Gespecialiseerde bedrijven - actief in het westen en noorden van Nederland - vormen samen de divisie
inzameling en recycling. Zo kunnen we tegemoet komen aan specifieke behoeften op afvalgebied: van
gescheiden inzameling tot archiefvernietiging en van bouw- en sloopafval tot schone kunststof.

Inzameling
Inzameling is een maatschappelijk belangrijke activiteit, die ook goed zichtbaar is op de weg. Met
meer dan 150 voertuigen zamelen we dagelijks afvalstromen en grondstoffen in. Op een milieubewuste en verantwoorde manier. Wij leveren onze klanten duurzame afvaloplossingen die worden
opgewerkt tot grondstof bij de sorteer- en recyclingprocessen.

Recycling
Onze expertise is gebundeld voor het sorteren en recyclen van afvalstromen tot hoogwaardige
grondstoffen, bouwmaterialen en zelfs biobrandstoffen. Voor bedrijven, particulieren en gemeenten
verwerken wij grof huishoudelijk afval, hout, puin, groenafval, grond, papier, karton en kunststoffen.
Belangrijk is ook het bouw- en sloopafval dat we voor aannemers verwerken. Unieke sorteerinstallaties ondersteunen deze processen. En dat op een verantwoorde, milieubewuste manier, waaraan een
duurzame bedrijfsvoering ten grondslag ligt.
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Energie uit afval
GP Groot energie levert 100% duurzame energie uit afval aan instellingen en het middenen kleinbedrijf. Dit is te danken aan de slimme inzet van eigen bedrijfsonderdelen van GP
Groot, die samen de duurzaamheidscirkel tot stand brengen.
Het afval dat wij inzamelen, verwerken we tot grondstoffen of duurzame energie. Deze duurzame
energie wordt opgewekt door de verbranding van biobrandstoffen en brandbare componenten uit het
restafval.

Besparen, opwekken en leveren
GP Groot energie biedt energiepakketten aan voor bedrijven die willen bijdragen aan de reductie van
CO2. Daarbij ligt de nadruk op inzicht, besparen, opwekken en leveren. Bedrijven en instellingen die
zich aansluiten bij GP Groot energie krijgen dus hun eigen afval teruggeleverd in de vorm van energie.

Afval is energie,
uw onderneming
duurzaam
verlicht

Eigen afval omzetten in stroom. Daarmee wordt fors bespaard op de kosten van zowel
afvalverwerking als van energie en CO2 uitstoot. En het bedrijf of instelling is maatschappelijk verantwoord bezig. Mooier kan het toch niet?

11

Bewerken

Inzamelen

Grondstoffen

Energie

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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Harlingen

Drachten

Medemblik
Wognum
Alkmaar

Haarlem

Inzameling en recyling
Ons werkgebied is Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.
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Proactief in alternatieve
brandstoffen
De divisie brandstoffen en oliehandel opereert op drie fronten: als groothandel in
brandstoffen en smeermiddelen, als exploitant van tankstations en als uitgever van de
GP Groot en Texaco tankpas. Daarnaast ontplooit dit bedrijfsonderdeel een reeks initiatieven, gericht op duurzame mobiliteit.

Tankstations
Verspreid over Noord-Holland exploiteren wij bemande en onbemande tankstations. De tankstations
exploiteren wij onder de merken Texaco, Firezone en Argos.

Groothandel
De brandstoffen en smeermiddelen worden verhandeld en gedistribueerd onder de merken Texaco
en Argos. Afnemers zijn –buiten de eigen tankstations- onder meer tankstations van derden, garagebedrijven, transportbedrijven en uiteenlopende industriële en agrarische ondernemingen.

Inspelen op een
veranderende
markt

De opkomst van alternatieve brandstoffen en steeds zuiniger motoren is onstuitbaar. Ons aanbod
beweegt mee met de veranderende vraag, onder meer door de transitie naar duurzame mobiliteit.

CNG
Een voorbeeld van onze innovatieve investeringen betreft de participatie in een landelijk netwerk
van tankstations voor groengas: Orangegas. Deze duurzame brandstof is opgewaardeerd biogas, dat
wordt gewonnen uit voedingsafval, rioolslib en mest. Deze afvalstromen worden onder meer door
onze zusterdivisie inzameling en recycling ingezameld. Zo maken we de cirkel rond en leveren we
met onze klanten een wezenlijke bijdrage aan een betere leefomgeving.

LNG
Door actief in te spelen op de ontwikkeling en het aanbieden van alternatieve brandstoffen leveren wij een bijdrage aan duurzame mobiliteit. In 2009 openden we het eerste
openbare CNG tankstation in Noord-Holland en in 2014 willen we het eerste openbare LNG
tankstation in Noord-Holland openen.

Een transporteur heeft te maken met steeds strengere milieueisen. Ook het geproduceerde geluid
tijdens laden en lossen wordt onderworpen aan strengere wetgeving. Het rijden op vloeibaar aardgas
(LNG) is een prima alternatief voor de vervoerder. Een belangrijk voordeel van LNG ten opzichte van
CNG is de grotere actieradius van het voertuig. Wij willen deze brandstof verduurzamen naar vloeibaar biogas hetgeen geheel past in het streven van onze onderneming om de cirkel rond te maken:
van afval naar energie.
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Brandstoffenhandel
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Alternatieve energie

GP Groot
brandstoffen en oliehandel
De divisie brandstoffen en oliehandel opereert op drie fronten:
als groothandel in brandstoffen en
smeermiddelen, als exploitant van
tankstations en als uitgever van de
GP Groot en Texaco tankpas. Daarnaast ontplooit dit bedrijfsonderdeel
een reeks initiatieven, gericht op
alternatieve brandstoffen.
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Full service in infra en engineering
De bedrijven van GP Groot infra en engineering werken samen als één veelzijdig infrabedrijf. Met als specialismen ontwerp en engineering, sloopwerk, bodemsanering, bouwen woonrijp maken, ondergrondse containers, bestratingen, rioleringen en sportvelden.
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 er de voorkeur aan om naast de traditionele vormen van samenwerken
ook middels geïntegreerde contractvormen het ontwerp en de 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, prijstransparantie
en kwaliteit is de ontzorging van de opdrachtgever de belangrijkste toegevoegde waarde die wij met
onze integrale projectbenadering bieden. 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.

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Specifieke expertise
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 we de taal en kennen het werkgebied.

In onze markt zien we een groeiende behoefte aan duurzaamheid, transparantie,
innovatie en ontzorging. Dit zijn kansen en uitdagingen waar we graag op inspelen. We
hebben alle disciplines in huis; deze stemmen wij nauwkeuring op elkaar af. We voegen
die waarde toe aan projecten waar onze opdrachtgevers om vragen.
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Realisatiefase

Definitiefase

Ontwerpfase

Exploitatiefase

onderzoek en advies

ontwerp en engineering

sloop en recycling

sportvelden

onderhoud en beheer

haalbaarheid en risicoanalyse

landschapsarchitectuur

bodemsanering

rioolservice

databeheer

programma van eisen

bouw- en woonrijpmaken

ondergrondse containers

monitoring

contractvorming

rioleringen

bestratingen

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
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NOTE: nieuwe foto aanleveren - MVO

GP Groot en de samenleving
GP Groot is bovenal een regionaal opererende onderneming. We voelen ons sterk
verbonden met de regio en dat willen we ook uitdragen naar onze stakeholders. Dit doen
we onder meer door lokale verenigingen en stichtingen te sponsoren. Vooral voor regionale jeugdsportclubs wil GP Groot zich inzetten: een investering in de toekomst.
GP Groot is ook donateur van Stichting De Waaier, makelaar in maatschappelijk betrokken
ondernemen en ‘Gouden Vriend’ van het Landschap Noord-Holland. Tevens heeft GP Groot zich
voor vijf jaar verbonden als sponsor aan Le Champion, de organisator van vele wandel-, hardloopen fietswedstrijden. De Personeelsvereniging van GP Groot doet jaarlijks een schenking aan een
goed doel in de regio.
Onze maatschappelijke betrokkenheid geven we ook nog op een andere manier gestalte.
Ons personeelsblad Grootspraak wordt gedrukt door Springeruit Drukwerk, een van de werkplaatsen van Scorlewald, een zorginstelling voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

Social return
In navolging van de aanbestedingswet (EMVI) zetten wij ons in voor het concretiseren van ons social
returnbeleid. Zo scheppen wij bij voorbeeld werkgelegenheid voor mensen met een beperking tot de
arbeidsmarkt door CV-ketels te demonteren ten behoeve recycling van waardevolle materialen.
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GP Groot bv
Vennewatersweg 2b
1852 PT Heiloo
telefoon 088 - 472 01 00
e-mail
info@gpgroot.nl
website www.gpgroot.nl
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