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In de afgelopen periode heeft tussen Veolia Transdev en de vervoersautoriteit van de MRDH 
overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid van verlenging van de concessie Haaglanden 
Regio. Dit overleg heeft er toe geleid dat Veolia Transdev een voorstel heeft gedaan om een 
aantal kwaliteitsverbeteringen door te voeren met een lager wordende exploitatiebijdrage. 
Voor de komende maanden hebben we een gezamenlijke inspanningsverplichting afgesproken 
over eventuele wijziging van de financiering van het materieel met als gezamenlijke doel de 
exploitatiebijdrage te verlagen. 
 
In onze vergadering van 21 september 2016 heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
van de MRDH besloten om de concessie Haaglanden regio met een periode van twee jaren te 
verlengen tot zondag 25 augustus 2019. De verlenging geschiedt onder gelijkblijvende 
voorwaarden, met inachtneming van de aanvullende afspraken die in het kader van de 
verlenging zijn gemaakt en die zijn verwoord in uw voorstel (bijlage 2). Grondslag voor de 
verlenging is de gewijzigde Europese en landelijke regelgeving rond concessietermijnen. 
 
Wij feliciteren u met deze verlenging en wensen u veel succes bij de realisatie van de 
afgesproken kwaliteitsverbeteringen bij de verdere uitvoering van de concessie. Wij rekenen op 
een voortzetting van de constructieve samenwerking met Veolia Transdev. 
 
Hoogachtend, 
 
namens de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, 
 
  
A.L. Gleijm,                                                     P.J. Langenberg, 
secretaris                                                        voorzitter 
  
 

Retouradres: Postbus 66 2501 CB  Den Haag 
Veolia Transdev 
t.a.v. de heer B.C. Schmeink 
Postbus 224 
1200 AE Hilversum 
C O N C E P T 

Datum 
22 september 2016 

Onderwerp 
Verlenging concessie Haaglanden regio 

Geachte heer Schmeink, 

mailto:informatie@MRDH.nl
http://www.mrdh.nl/


2 
 

Bijlage 1: bezwaarprocedure 
Bijlage 2 verleningsvoorstel Veolia Transdev  


