
Network Concessie

Een concessie. 
Dit kan een gebiedsconcessie of lijnconcessie zijn, zoals aangegeven in de PurposeOfGrouping (BISON enumeratie).
De lijst met concessies/concessiegebieden wordt centraal bijgehouden door DOVA. Vanuit individuele leveringen van de dienstregeling wordt gerefereerd aan het "id".
Welke lijn(en) tot de concessie behoren wordt door OV-DATA afgeleid uit de door de vervoerder aangeleverde dienstregelingen.

Name Type Cardinality Description Voorbeeld/opmerking KV1

::> ::> Network < GroupOfLines < GroupOfEntities < DataManagedObject < EntityInVersion < Entity
id NetworkIdType 1:1 Identifier of NETWORK. Technische identificatie
version VersionIdType 0:1 Version of ENTITY. (impliciet overgenomen van de levering)
status StatusEnumeration 0:1 Status of Entity in VERSION. Enumerated value. Status van het lijstelement  (default=active).

   active = geldig
   inactive = niet meer geldig, maar nog niet verwijderd uit de lijst t.b.v. verwijzingen 
vanuit oudere gegevens
De waarde 'other' wordt niet gebruikt in het NL NeTEx Profiel.

ValidBetween ValidBetween 0:1 Simple version of a VALIDITY CONDITION. Comprises a simple 
period. NO UNIQUENESS CONSTRAINT.

Geldigheidsperiode van de concessie - zie uitwerking hieronder
Wordt pas meegestuurd als er daadwerkelijk een lijngroep met geldigheid bekend is.

Name MultilingualString 1:1 Name of GROUP OF LINES. Identificatie van de concessie.
ShortName MultilingualString 1:1 Short name of GROUP OF LINES. Verkorte identificatie van de concessie. Kv1.CONAREA.ConcessionAreaCode
Description MultilingualString 0:1 Description of GROUP OF LINES. Omschrijving van de concessie. Kv1.CONAREA.Description
PurposeOfGroupingRef PurposeOfGroupingRef 1:1 Reference to a PURPOSE OF GROUPING. Geeft het type netwerk aan.

De referentie verwijst naar een element in de BISON standaardenumeratie.
In deze contekst zijn de relevante waarden: lijnconcessie, gebiedsconcessie.
Bijvoorbeeld:  ref="BISON:PurposeOfGrouping:LineConcession"
                       ref="BISON:PurposeOfGrouping:AreaConcession" [1]

GroupOfLinesType GroupOfLinesTypeEnum 1:1 Classification of GROUP OF LINES. Geeft aan waarom de lijn(en) gegroepeerd zijn. 
Bevat altijd de waarde ‘administrative’, die aangeeft dat deze groepering is t.b.v. de 
administratieve indeling van de concessie. [2]

AuthorityRef AuthorityRef 1:1 Reference to a transport organisation in overall charge of the 
NETWORK.

De opdrachtgever (concessieverlener). 
De referentie verwijst naar een element in de centrale lijst van DOVA.
Bijvoorbeeld:  ref="DOVA:Authority:MRDH"

groupsOfLines groupsOfLines 0:1 GROUPs OF LINES in the network. Lijngroepen in de concessie - zie uitwerking hieronder [3]

Network/groupsOfLines Container voor...
GroupOfLines GroupOfLines 1:* GROUP OF LINES included in the network. Een groepering van een aantal lijnen.

Indien de concessie meerdere modaliteiten bevat, wordt per modaliteit een aparte 
lijngroep gemaakt.

Network/ValidBetween De geldigheid wordt gevuld zodra deze bekend is en er een lijngroep (GroupOfLines) 
aan de concessie is toegedeeld.

FromDate xsd:dateTime 1:1 [4] Start date of AVAILABILITY CONDITION. Startdatum van concessie.
ToDate xsd:dateTime 0:1 End of AVAILABILITY CONDITION. Date is INCLUSIVE. Einddatum van concessie.

De einddatum is optioneel.

GroupOfLines
Een groepering van een aantal lijnen (van dezelfde modaliteit).

Name Type Cardinality Description Voorbeeld/opmerking KV1

::> ::> GroupOfLines < GroupOfEntities < DataManagedObject < EntityInVersion < Entity
Description MultilingualString 0:1 Description of GROUP OF LINES. Omschrijving van de lijngroep.
members members 1:1 Container for LineRefs. De scope van de lijngroep - zie uitwerking hieronder
TransportMode VehicleModeEnum 1:1 Primary Transport MODE of GROUP OF LINEs. De modaliteit van de lijngroep.
GroupOfLinesType GroupOfLinesTypeEnum 1:1 Classification of GROUP OF LINEs. Geeft aan waarom de lijnen gegroepeerd zijn. 

Bevat i.h.k.v. een concessie altijd de waarde ‘administrative’, die aangeeft dat deze 
groepering is t.b.v. de administratieve indeling van de concessie. [5]

GroupOfLines/members Container voor...
LineRef LineRef 1:* References to members of a GROUP of LINEs. Een lijn die tot de lijngroep behoort.

TransportAdministrativeZone
Voor concessies wordt hierin het geografische concessiegebied vastgelegd.
Daarnaast is het een ondersteunend element t.b.v. de koppeling van gegevens aan 'gebieden' (via een ResponsibilitySet) - met name aan concessies en partities.
De lijst met concessies/concessiegebieden wordt centraal bijgehouden door DOVA. Vanuit individuele leveringen van de dienstregeling wordt gerefereerd aan het "id".



De constraints in het NeTEx-xsd eisen dat de verwijzing in een ResponsibilitySet altijd een TransportAdministrativeZone is. 
De daadwerkelijke koppeling van deze TransportAdministrativeZone aan bijvoorbeeld een Network kan formeel door deze TAZ te 'projecteren' op de gewenste structuur m.b.v. een ComplexFeature.
Om het eenvoudig te houden wordt deze extra tussenstap via het ComplexFeature echter niet geïmplementeerd, maar wordt de relatie met (bijvoorbeeld) de Network afgeleid uit de gelijke identificatie (ShortName) van de twee elementen.

Name Type Cardinality Description Voorbeeld/opmerking KV1

::> ::> TransportAdministrativeZone < AdministrativeZone < Zone < GroupOfPoints < GroupOfEntities < DataManagedObject < EntityInVersion < Entity
id TransportAdministrativeZoneIdType 1:1 Identifier of TRANSPORT ADMINISTRATIVE ZONE. Technische identificatie
version VersionIdType 0:1 Version of ENTITY. (impliciet overgenomen van de levering)
status StatusEnumeration 0:1 Status of Entity in VERSION. Enumerated value. Status van het lijstelement  (default=active).

   active = geldig
   inactive = niet meer geldig, maar nog niet verwijderd uit de lijst t.b.v. verwijzingen 
vanuit oudere gegevens
De waarde 'other' wordt niet gebruikt in het NL NeTEx Profiel.
Alleen in de export van 'centrale' gegevens als de TAZ een concessie betreft.

ValidBetween ValidBetween 0:1 Simple version of a VALIDITY CONDITION. Comprises a simple 
period. NO UNIQUENESS CONSTRAINT.

Geldigheidsperiode van het gebied - zie uitwerking hieronder
De TAZ heeft een eigen geldigheid, omdat samenstelling van een Concessie 
gedurende de Concessieperiode kan wijzigen.
Alleen gebruiken als de TAZ een concessie betreft.

Name MultilingualString 0:1 Name of TRANSPORT ADMINISTRATIVE ZONE. De naam van het gebied.
ShortName MultilingualString 1:1 Short name of TRANSPORT ADMINISTRATIVE ZONE. Afkorting van de Name, die bijvoorbeeld ook past in een bestandsnaam.

Indien de scope van het gebied expliciet wordt vastgelegd, moet deze ShortName 
identiek zijn aan de ShortName van het element, dat die scope beschrijft.
In het NL NeTEx Profiel geldt dat vooralsnog alleen voor een concessie (Network).

Description MultilingualString 0:1 Description of TRANSPORT ADMINISTRATIVE ZONE. Hier kan men vermelden voor welk ander element (bijv. Network) dit een ondersteunend 
element is.
Dit is vooral handig voor de leesbaarheid en het begrip van de gegevens.

Centroid Centroid 0:1 Representative point for a zone (area). Not meant to be the actual 
centre point of the zone, but a point which is representative of the 
zone (e.g. for displaying on a map).

Representatief punt, bijvoorbeeld bij weergave op een kaart - zie uitwerking hieronder
Alleen (optioneel) gebruiken als de TAZ een concessie betreft.

kies een van de volgende opties: Alleen gebruiken als de TAZ een gebiedsconcessie betreft.
gml:Polygon gml:Polygon 0:1 A sorted list of points which represent a closed line (polygon) 

which describes the ZONE.
Weergave van het gebied als één oppervlak in de GML-notatie - zie tabblad NeTEx 
basisTypes

gml:MultiSurface [6] gml:MultiSurface 0:1 One or more surfaces (each defined by a polygon) which together 
describe the ZONE.

Weergave van het gebied als meerdere oppervlakken in de GML-notatie - zie tabblad 
NeTEx basisTypes
Alleen (?) relevant voor een gebied dat ook eilanden omvat.

TransportAdministrativeZone/ValidBetween Container voor...
FromDate xsd:dateTime 1:1 Start date of AVAILABILITY CONDITION. Startdatum van de geldigheid van het concessiegebied.
ToDate xsd:dateTime 0:1 End of AVAILABILITY CONDITION. Date is INCLUSIVE. Einddatum van de geldigheid van het concessiegebied.

TransportAdministrativeZone/Centroid Container voor...
Location Location 0:1 Location of POINT. De coördinaten in het Rijksdriehoeksstelstel  - zie uitwerking hieronder

TransportAdministrativeZone/Centroid/Location De positie van het routepunt in het Rijksdriehoeksstelsel (RD).
gml:pos gml:DirectPositionType 1:1 The coordinates for a position within some coordinate reference 

system.
De geografische locatie in het Rijksdriehoekstelsel (RD) in de GML-notatie: eerst de x-
coördinaat, vervolgens een spatie en dan de y-coördinaat.
Bijvoorbeeld:  <gml:pos>111770 516760</gml:pos>

PurposeOfGrouping Functional purpose for which GROUPs of elements are defined.
Een door BISON gedefinieerd type om het soort Network aan te geven.
De structuur is een door de NeTEx standaard gedefinieerde verbijzondering van TypeOfValue. De waarden worden door BISON vastgelegd.

Name Type Cardinality Description Voorbeeld/opmerking KV1

::> ::> PurposeOfGrouping < TypeOfValue < DataManagedObject < EntityInVersion < Entity
id PurposeOfGroupingIdType 1:1 Identifier of PURPOSE OF GROUPING. Technische identificatie

Dit is de waarde waaraan vanuit andere elementen wordt gerefereerd.
Bijvoorbeeld:   <PurposeOfGroupingRef ref="BISON:PurposeOfGrouping:AreaConcession"/>

version VersionIdType 0:1 Version of ENTITY. (impliciet overgenomen van de levering)
Name MultilingualString 0:1 Name of TYPE OF VALUE. Het type Network.

Verplicht in een 'centrale' export.
Description MultilingualString 0:1 Description of TYPE OF VALUE. Omschrijving van het type Network.

Dit is vooral handig voor de leesbaarheid en het begrip van de gegevens.

Op dit moment (nov.2021) zijn de volgende waarden gedefinieerd:
  "LineConcession" = lijnconcessie
  "AreaConcession" = gebiedsconcessie
  "FareNetwork" = tariefnetwerk (t.b.v. Translink)
  "Other" = overig



[1] Deze BISON standaardenumeratie zal in de eerstvolgende versie van het NL NeTEx Profiel worden gedefinieerd.

[2] Andere mogelijke waarden volgens de NeTEx standaard zijn:  "marketing", "scheduling", "control", "tariff", "other".

[3] Deze informatie wordt door OV-Data afgeleid uit de door de vervoerder aangeleverde dienstregelingen.

[4] De FromDate is verplicht. De bovenliggende container ValidBetween wordt echter pas meegestuurd als er daadwerkelijk een lijngroep met geldigheid 
bekend is.

[5] Andere mogelijke waarden volgens de NeTEx standaard zijn:  "marketing", "scheduling", "control", "tariff", "other".

[6] Het gebruik van de GML MultiSurface in een Zone zit nog niet in de huidige versie van de NeTEx standaard, maar zal naar verwachting wel in een 
volgende versie worden toegevoegd.


