Informatie over Gelderse bedrijventerreinen is ondergebracht op een centrale plek; het
integrale bedrijventerreinen informatiesysteem of kortweg: IBIS.
Gemeenten kunnen via een eigen applicatie deze gegevens inzien en mutaties aanvragen.
Via Gelderland.nl/bedrijventerreinen kun je inloggen op de gemeenteviewer.
Iedere gemeente heeft één gebruikersnaam en wachtwoord, gekoppeld aan de ibis
contactpersoon van die gemeente. De contactpersoon van je gemeente is verantwoordelijk
voor de kwaliteit en actualiteit van de gegevens van jouw gemeente in het Ibis systeem.
In IBIS kunnen kenmerken van het gehele terrein en kenmerken van kavels worden
aangepast.
Je kunt alleen mutaties aanvragen voor de gemeente waarin je werkzaam bent.
Om kenmerken van een kavel te bewerken klik je op de willekeurige kavel en vervolgens op
de knop ’bewerken’.
Je kunt de kavel bijvoorbeeld uitgeven.
Let op: in het IBIS is de hindercategorie niet langer per terrein maar per kavel aangegeven.
Het komt nu nog vaak voor dat de hindercategorie op kavelniveau niet up-to date is. Zorg er
bij uit te geven kavels altijd voor dat de hindercategorie wordt gecontroleerd en indien
nodig aangepast.
Met name bedrijven op zoek naar een uitgeefbare kavel moeten de juiste gegevens te zien
krijgen.
Als je een kavel uitgeeft, vergeet dan niet de juiste datum in te vullen en de naam van het
bedrijf op te nemen.
Kies de knop ‘opslaan’.
De kavel wordt rood van kleur, zodtra er een mutatie is aangevraagd.
De kleur wordt weer normaal zodra een provinciale medewerker de wijziging goedkeurt,
normaal gesproken binnen 48 uur.
Er kunnen ook bewerkingen op terrein niveau worden uitgevoerd.
Zo kun je de contactgevens van een terrein aanpassen maar ook gegevens over de planfase
en ontsluiting.
Pas de gegevens aan de bevestig met de knop “opslaan”.
Als er gegevens van een terrein zijn gewijzigd zal het gehele terrein daarna blauw oplichten.

Ook hier geldt dat de kleur weer normaal wordt zodra een provinciale medewerker de
wijziging goedkeurt, normaal gesproken binnen 48 uur.
Als er een bewerking op terreinniveau in behandeling is kunnen bewerkingen op
kavelniveau nog steeds worden aangemeld en omgekeerd. Ook kunnen meerdere
bewerkingen tegelijk worden aangemeld.
Wil je de bewerkte gegevens niet meer in beeld hebben dan kun je de originele status nog
zien door de kaartlaag “bewerkte gegevens”uit te vinken
Ook de vorm van kavels kan in het systeem worden bewerkt. Het is mogelijk om kabels
-samen te voegen
-splitsen
-en van vorm te veranderen
Kies de polygoon tool en schets de gewenste wijziging. Of gebruik de lijn tool om een kavel
te splitsen.
Het is mogelijk meerdere polygonen of lijnen in te tekenen.
Voeg een kort toelichtend label bij.
Is de schets toch niet naar wens dan kun je die eenvoudig verwijderen.
Klik op bevestigen. Een email venster opent zich. Leg in de email de gewenste bewerking uit
en voeg eventuele bijlagen toe.
De provincie neemt contact op met de Ibis contactpersoon over de definitieve
kavelafbakening.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over Ibis, mail dan naar
bedrijventerreinen@gelderland.nl

