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1 Inleiding
In de OV Basisregistratie van DOVA worden o.a. concessies en de bijbehorende kenmerken
vastgelegd. Via de ‘concessies’ export worden deze gegevens beschikbaar gesteld aan afnemers.
Deze export maakt gebruik van de NeTEx structuur; de (dienstregeling)gegevens, die de
vervoerders in NeTEx aanleveren, bevatten verwijzingen naar de concessies.

Opmerking: De ‘concessies’ export is onderdeel van het NeTEx NL ‘centraal’ Profiel, dat naar
verwachting in versie 9.2.4 van het NL NeTEx Profiel volledig beschreven zal worden.

2 Datamodel
Definities

Begrip Omschrijving NeTEx NL
objecten

Concessieverlener
OV-autoriteit

OV-autoriteit die een concessie uitgeeft.
De concessieverlener verdeelt het grondgebied en/of
(bestaande) lijnen in zogenaamde concessiegebieden
die als pakket(ten) worden aanbesteed.

Authority

Concessiegebied Een gebied (of lijn) waarvoor een concessie wordt
uitgegeven. Een concessie kan betrekking hebben op
een of meerdere modaliteiten.

Transport-
Administrative-
Zone ’)

Concessie Het exclusieve recht voor het uitvoeren van openbaar
vervoer in een concessiegebied gedurende een
bepaalde periode. Een concessie wordt uitgegeven door
een concessieverlener/OV-autoriteit.

Network
(& GroupOfLines)

‘) Een lijnconcessie onderscheidt zich van een concessiegebied doordat dit één of meerdere
lijnen zijn, die meestal deels door andere concessiegebieden lopen. Een lijnconcessie wordt dan
ook niet als TransportAdministrativeZone vastgelegd. De geometrie (geografische route) van de
betreffende lijn(en) kan een afnemer terugvinden in de betreffende dienstregeling levering.

In de OV Basisregistratie van DOVA worden de OV-autoriteiten, concessiegebieden en concessies
vastgelegd en worden mutaties bijgehouden. In de spreadsheet NeTEx NL concessiegrenzen zijn de
attributen per object beschreven.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1X2fsvoK9e4XQR46EzUb0u2A_N1cUnKGQxPiztOgh-NA/edit


3 Proces
OV-autoriteiten geven wijzigingen in concessiegebieden of nieuwe concessiegebieden door aan
(DOVA cluster) OV-Data. OV-Data legt de nieuwe/aangepaste concessiegebieden vast in de
basisregistratie. De concessies zijn onderdeel van de NeTEx NL export van de centrale gegevens
(DOVA lijsten en Bison enumeraties).

Op basis van de ontvangen NeTEx ‘dienstregeling’ leveringen - zie de volgende paragraaf - voegt
OV-Data de lijnnummers via LineRef members toe aan de beschrijving van de concessie (Network)
in de centrale gegevens. Indien de concessie betrekking heeft op meerdere modaliteiten wordt er
per modaliteit een GroupOfLines aangemaakt. De lijnen die onderdeel zijn van de concessie
worden in de NeTEx export van de centrale gegevens opgenomen (als LineRefs) vanaf het moment
dat ze gebruikt worden in de NeTEx dienstregeling leveringen.

De ‘concessies’ export wordt gepubliceerd op de NDOV-loketten. De bestandsnaam is:

NeTEx_DOVA_networks.xml

Verwijzing vanuit de dienstregeling
In een NeTEx ‘dienstregeling’ levering koppelt de vervoerder lijnen aan de concessie m.b.v. een
ResponsibilitySet, waarin wordt verwezen naar de TransportAdministrativeZone in de centrale
gegevens.

Bijvoorbeeld:
<Line responsibilitySetRef=”CXX:ResponsibilitySet:concessieZLD” …>
…

</Line>
<ResponsibilitySet id=”CXX:ResponsibilitySet:concessieZLD” ...>
…
<roles>
<ResponsibilityRoleAssignment ...>
...
<ResponsibleAreaRef ...  ref="DOVA:TransportAdministrativeZone:ZLD"/>

</ResponsibilityRoleAssignment>
</roles>

</ResponsibilitySet>

Wanneer wordt een nieuwe levering gepubliceerd?
Indien er wijzigingen zijn aangebracht in de onderliggende gegevens van een van de concessies in
de basisregistratie, wordt een nieuwe volledige export gemaakt. Dit kan zowel een wijziging in de
gebieden zijn als een wijziging in de lijnnummers die tot een concessie behoren.

Op het moment van publicatie bevat de export de gegevens van alle op dat moment geldige
concessies, inclusief de aanvullingen of wijzigingen die vanaf de startdatum van de concessie zijn
gemaakt.

Bij de ingangsdatum van een nieuwe concessieperiode, worden de lijnnummers van de vorige
concessieperiode niet meer in de export opgenomen. Een afnemer die historische gegevens over
de concessie samenstelling en grenzen wil weten, zal de gegevens van de ‘concessies’ export zelf
moeten opslaan.



4 Inhoud van de levering

Samenstelling van de levering
De NeTEx ‘concessies’ export is als volgt opgebouwd (analoog aan de andere NeTEx publicaties):

De publicatie is een XML-bestand dat slechts één root-tag bevat: PublicationDelivery.
De PublicationDelivery bevat de volgende twee verplichte velden:

<PublicationTimestamp>[data extraction time]</PublicationTimestamp>
<ParticipantRef>[codespace for data submitter]</ParticipantRef>

De codespace voor een ‘concessies’ export is altijd “DOVA”.

De PublicationDelivery bevat één CompositeFrame met TypeOfFrameRef “NL_DOVA_LISTS”.
Het CompositeFrame bevat de versie van de export (attribuut version) en het domein van de
gegevens (DefaultCodespaceRef “BISON:Codespace:DOVA”).

De lijst met de concessies zit in één GeneralFrame met TypeOfFrameRef “NL_NetworkList”.

De members van het GeneralFrame zijn Network objecten voor de concessies en
TransportAdministrativeZone objecten voor de concessiegebieden.

In het Network object worden de lijnen van de concessie vermeld in een of meer GroupOfLines
structuren (één per TransportMode).

Business rules
De versie van GeneralFrame (attribuut version) is gelijk aan de versie van CompositeFrame.
De versie (attribuut version) van alle andere objecten is “any”.

De identificatie  van objecten (attribuut id) is conform de afspraken in het NL NeTEx Profiel:
[codespace]:[objecttype]:[naam] bijv. “DOVA:Network:NZWF”

Let op: Bij GML-objecten moet de ‘:’ worden vervangen door een ‘_’.
De identificaties (attribuut id) van CompositeFrame en GeneralFrame zijn (in combinatie met de
versie) uniek binnen het DOVA domein.

De concessie (Network) en het concessiegebied (TransportAdministrativeZone) zijn verbonden
doordat ze dezelfde verkorte naam (ShortName) hebben.

In het Network object geeft het veld PurposeOfGroupingRef het type concessie aan:
gebiedsconcessie = “BISON:PurposeOfGrouping:AreaConcession”
lijnconcessie = “BISON:PurposeOfGrouping:LineConcession”

De BISON standaardenumeratie, waarnaar hier wordt verwezen, zal in de eerstvolgende versie van
het NL NeTEx Profiel worden gedefinieerd.

In zowel het Network object als het GroupOfLines object geeft het veld GroupOfLinesType aan dat
dit een administratieve groepering van lijnen betreft (“administrative”).



Gebiedsconcessies
De meeste concessies zijn gebiedsconcessies. De geometrie van het concessiegebied wordt
vastgelegd in een TransportAdministrativeZone object. Let op: Dit beschrijft de totale omvang van
het gebied, niet de route van de individuele lijnen in de concessie.

Het gebied wordt gedefinieerd m.b.v. een GML Polygon, waarin de buitenrand (exterior) wordt
vastgelegd d.m.v. vier of meer punten (in een posList). Hierbij moet het laatste punt gelijk zijn
aan het eerste punt, zodat de polygoon gesloten is.

De coördinaten in de posList worden gegeven in het RD-stelsel (srsName = “EPSG:28992”).

Indien het gebied een of meer eilanden bevat, kunnen voor een zinvolle weergave meerdere
polygonen nodig zijn. In dit geval wordt het gebied gedefinieerd m.b.v. een GML MultiSurface, die
meerdere GML Polygon elementen kan bevatten. Zie ook het voorbeeld in het spreadsheet NeTEx
NL concessiegrenzen.
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.

Lijnconcessies
Een lijnconcessie wordt grotendeels op dezelfde manier vastgelegd als een gebiedsconcessie.

Ook als de concessie slechts één lijn omvat wordt hiervoor een GroupOfLines aangemaakt.

Er is echter géén TransportAdministrativeZone object om de geometrie te beschrijven.

XSD validatie
De daadwerkelijke definitie van de lijnen (Line objecten) in de concessies, waarnaar de LineRefs
verwijzen, zijn niet opgenomen in deze export. Hierdoor zullen deze lijnen op de error lijst komen
indien de export wordt gevalideerd tegen het XSD van de totale NeTEx standaard of van het NL
NeTEx Profiel.

Hetzelfde geldt voor de verwijzingen naar de concessieverleners (AuthorityRef) en naar de BISON
standaardenumeraties (TypeOfFrameRef, PurposeOfGroupingRef), die immers in andere ‘centrale’
exports worden gepubliceerd.

Het advies is dus om voor validatie het XSD zonder de constraints voor referentiële controle te
gebruiken.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1X2fsvoK9e4XQR46EzUb0u2A_N1cUnKGQxPiztOgh-NA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1X2fsvoK9e4XQR46EzUb0u2A_N1cUnKGQxPiztOgh-NA/edit

