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.
De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens.
In een andere instructiefilm is uitgelegd hoe het reguliere onderhoud kan worden gedaan.
In deze instructie wordt uitgelegd hoe de uitgiftedatum van reeds eerder uitgegeven kavels
kan worden bijgewerkt.
Log in om deze gegevens te controleren en aan te passen.
Dit kan via Gelderland.nl/bedrijventerreinen
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.
Door het intypen van de gemeentenaam in de zoekbalk krijg je een overzicht van de
terreinen in je gemeente. Kies het terrein dat je wil bewerken.
Je kunt de uitgiftegegevens in de applicatie zien. Door vakje ‘uitgiftehistorie’ aan te vinken
kun je zien in welk jaar kavels zijn uitgegeven;
Niet alle historische uitgiftegegevens in het IBIS zijn volledig of correct.
Dit komt omdat in het verleden is niet alle uitgifteinformatie op kavelniveau is
geregistreerd.
Als de informatie over het uitgiftejaar niet te herleiden was staat het ingesteld op 1980.
Hoe donkerder des te recenter de uitgiftedatum is geweest. Vlakjes die helemaal wit zijn
hebben een uitgiftejaar 1980 gekregen en moeten dus nader gecontroleerd worden.
Het uiteraard ook mogelijk de uitgiftedatum van andere uitgegeven kavels aan te passen.
Overigens zijn de gearceerde vlakken kavels die niet uitgegeven zijn. Hier hoef je dus niet
naar te kijken.
Door op de kavel te klikken kan de uitgfitedatum worden aangepast.
Klik na het aanpassen van de datum op opslaan. De aanpassing is dan voltooid.

Via een dagelijks update worden de gegevens automatsch verwerkt en zullen de
gemuteerde gegevens de volgende dag zichtbaar zijn in de rapportages.

Wil je stoppen met het muteren van de uitgiftedata vergeet dan niet om de kaartlaag kavels
weer aan te vinken.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over Ibis, mail dan naar
bedrijventerreinen@gelderland.nl

