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1. Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de functionaliteiten van de documentvoorziening. De 

documentvoorziening is gemaakt op een geo-portaal, de functionaliteiten van dit portaal staan 

daarom ook in deze handleiding omschreven. Dit document is gemaakt aan de hand van een aantal 

veel gebruikte werkzaamheden. Bijvoorbeeld aan het opzoeken van documenten en zaken. Het kan 

daarom voorkomen dat er functionaliteiten meerdere malen in dit document genoemd worden. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal zaken die handig zijn om te weten voor gebruikers van de 

documentvoorziening/het geo-portaal. Het laatste hoofdstuk beschrijft alle functionaliteiten van het 

geo-portaal. 

 

Let op: In verband met de AVG (privacywetgeving), vragen wij medewerkers van de 

omgevingsdiensten om met de gegevens uit de I-GO viewer net zo om te gaan als met de gegevens in 

hun eigen systemen 

  



2. Goed om te weten 

Voorwaarden 
Om in te kunnen loggen moet je geautoriseerd zijn. Dit kan doormiddel van een @igoview.nl account 

of bij sommige omgevingsdiensten kan het AD account gekoppeld worden. Heb je geen account? 

Neem dan contact op met de Informatiemanager van je omgevingsdienst. 

Het portaal werkt niet op internet explorer 11. Als je het portaal opstart met internet explorer 11 

krijg je een wit scherm. De volgende browsers zijn ondersteund: Edge, Chrome, firefox en safari. 

Laadbalk 
Wanneer er gegevens worden gezocht of er een bestand wordt gedownload is er een statusbalk die 

de voortgang weergeeft. Deze zit bovenaan het scherm: 

 

Panelen 
Het portaal koppelt alle gegevens aan elkaar. Wanneer je een VTH-object vindt, krijg je daarbij alle 

gekoppelde gegevens te zien. Dit kunnen kernregistratiegegevens zijn, maar bijvoorbeeld ook de bag. 

 



 

Wil je detailgegevens zien? Klik dan een paneel open. 

 

Een paneel kan aangeklikt worden door aan de rechterkant op het pijltje-icoon te klikken. 

De detailinformatie wordt dan getoond. 

 

 

 

  



Zijn er meer dan 4 zaken, ruimtelijke objecten of betrokkenen? Dan worden deze gegroepeerd (zoals 

in het voorbeeld, er staan 12 zaken). 

 

Wanneer je op meer items of toon alles drukt krijg je ze allemaal te zien. 

Doormiddel van het klikken op V of > krijg je meer informatie te zien. 

 

Wil je de informatie als enige hebben kan geklikt worden op: . Daarmee opent een nieuw 

paneel. De overige panelen worden gesloten. 

 

Scrollen 
Heb je meerdere resultaten in een paneel staan en wil je deze resultaten zien? Dit kan door te 

scrollen. Let op: het scrollen is afhankelijk van waar je je muis hebt staan. Je muis moet hiervoor wel 

in het scrolpaneel staan. Staat je muis op de kaart? Dan wordt er in- of uitgezoomd.  



 

Snel zoeken 
Bovenaan het scherm is er een mogelijkheid om snel te zoeken in de eigen gegevens. Type hier of het 

adres of de bedrijfsnaam in en je krijgt daarna de resultaten terug te zien. In het onderstaande 

voorbeeld zien we alles met het resultaat grolsch. 

 

Uitgebreid zoeken 
Standaard opent de documentviewer niet meer met het uitgebreid zoeken scherm. Om dit te 

activeren klik je naast de zoek balk en selecteer je uitgebreid. 

 

 

In het uitgebreid zoeken scherm kan weer geselecteerd worden of je wilt zoeken op gegevens van de 

kernregistratie of dat je wilt zoeken op 1 van de basisregistraties. 



 

Helpscherm 
Aan de rechterkant van het scherm staat een Quick-help met daarin ook deze handleiding: 

https://doc.igoview.nl/help.html  

 

Uitloggen 
De accounts die zijn gebruikt zijn gekoppeld aan igoview of je eigen account. Dit is een Microsoft 

account. Als je daarmee bent ingelogd blijft je sessie actief op je laptop. Je wordt pas uitgelogd als je 

sessie bij Microsoft verlopen is.  

https://doc.igoview.nl/help.html


3.  Inloggen 
Als je gebruik wilt maken van het portaal moet je wel eerst inloggen. Als het goed is heb je van je 

informatiemanager de inloggegevens ontvangen. Bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd om een 

telefoonnummer en een extern emailadres. Dit is toegevoegd zodat er een tweezijdige authenticatie 

kan plaats vinden (via username en wachtwoord en via bijvoorbeeld een sms). Het emailadres is 

toegevoegd zodat zelf het wachtwoord gewijzigd kan worden. 

Bij de start van het portaal, zie je het volgende scherm: 

 

Vul hierin je gebruikersnaam in en druk op volgende. 

 
Voer daarna je wachtwoord in en druk op aanmelden. 

Je krijgt nu een sms met een pincode: 



 

Voer deze in en druk op verifiëren. 

Kies daarna of je ingelogd wilt blijven: 

 

Je bent nu ingelogd in het portaal. Afhankelijk van de snelheid kun je heel kort het volgende zien: 

 

Dit hoort binnen 5 seconden te verdwijnen. 

  



4. Document zoeken 
Bij het starten van de viewer moet je bovenin klikken op uitgebreid zoeken. 

.  

Dit ziet er als volgt uit: 

 

In dit zoekscherm kan direct gezocht worden op een document. Weet je nog niet welk document? 

Dan kan er in de andere tabbladen gezocht worden op zaak of VTH-object. 

In het onderstaande voorbeeld zoeken we een document waar de naam van het document ‘stal’ 

bevat, het documenttype is ‘aanvullende informatie’ en de omgevingsdienst is ‘ODT’. 

 

 

 

Bij het klikken op ‘zoeken’ krijg je de volgende resultaten: 



 

 

Klik op de regel met het bestand dat je wil downloaden..  

 

 

Nu kan je op het pijltje klikken. 

 
 

Het bestand wordt dan gedownload. Afhankelijk van de instellingen van jouw computer wordt het 

bestand direct geopend. 

 

Wil je meer informatie over het object en/of de zaak? Klik dan op de documentnaam. 

Wil je meer informatie? Dan kan er op het icoontje naast ‘zaak’ geklikt worden: . Daarmee 

opent een nieuw paneel met de VTH-Object of zaak informatie. 



 

 

Als je direct weet waar de documenten van een zaak zich bevinden, dan kan er bij het zoekscherm 

ook al het Zaak ID worden toegevoegd.  

Om terug te gaan naar het zoekscherm klik je bovenin naast ‘zoeken’ op het pijltje en selecteer je 

‘uitgebreid’. 



 

 

 

Het zoekscherm opent opnieuw. Ga naar KR Document. 

In het onderstaande voorbeeld halen we de naam weg en voeren het zaak ID in: 

 

Voor deze zaak krijgen we 4 documenten te zien: 

  



5. VTH-Object zoeken 
Bij het starten van de viewer moet je bovenin klikken op uitgebreid zoeken. 

.  

Dit ziet er als volgt uit: 

 

In dit zoekscherm kan direct gezocht worden op een vthobject. Maar er kan ook rechtstreeks naar 

een zaak of document gezocht worden. 

In het onderstaande voorbeeld zoeken we een inrichting met de naam “Remondis” en de 

omgevingsdienst “ODRN”  

 

Bij het klikken op ‘zoeken’ krijg je de volgende resultaten: 



 

 

Bij het klikken op een regel krijg je meer informatie over het object: 

 

Hier worden de inrichtinggegevens getoond. Ook zie je, indien bekend bij IGO, ook de betrokkenen, 

de ruimtelijke objecten en de zaken. Gelijktijdig wordt de inrichting op de kaart getoond. 



Zijn er meer dan 2 zaken, ruimtelijke objecten of betrokkenen? Dan worden de eerste resultaten 

getoond. Door op meer items te klikken krijg je er meer te zien. Of wanneer je op Toon alles klikt krijg 

je alles te zien. 

 

Wil je meer informatie? Dan kan er op het icoontje naast ‘zaak’ geklikt worden: . Er opent dan 

een nieuw paneel met de zaak, betrokkenen of ruimtelijk objectinformatie. 

 



 

 

Om terug te gaan naar het zoekscherm klik je bovenin naast ‘zoeken’ op het pijltje en selecteer je 

‘uitgebreid’. 

 

 

Het zoekscherm opent opnieuw   



6. Zaak zoeken 
Bij het starten van de viewer moet je bovenin klikken op uitgebreid zoeken. 

.  

Dit ziet er als volgt uit: 

 

In dit zoekscherm kan direct gezocht worden op een zaak. Maar er kan ook rechtstreeks naar een 

vthobject of document gezocht worden. 

In het onderstaande voorbeeld zoeken we een zaak welke in de naam “S@MEN” en de 

omgevingsdienst “ODA”  

 

Je krijgt dan de onderstaande resultaat te zien: 

 

 

Bij het klikken op een regel krijg je meer informatie over de zaak. 



 

Wil je meer informatie hebben? Klik dan op het icoontje naast ‘zaak’: .  

Er opent dan een nieuw paneel met de VTH-objectinformatie. 



 

 

Als je direct al weet bij welke VTH-object de zaak hoort, dan kan er bij het zoekscherm ook al het 

VTH-OBJECT ID worden toegevoegd.  

Om terug te gaan naar het zoekscherm klik je bovenin naast ‘zoeken’ op het pijltje en selecteer je 

‘uitgebreid. 

 

 



Het zoekscherm opent opnieuw  

 

In het onderstaande voorbeeld maken we het zoekscherm leeg en voegen we het VTH-Object ID toe: 

 

 

Voor dit VTH-Object krijgen we 3 zaken terug. 

 

 

  



7. Kadastrale gegevens zoeken 
Het portaal heeft diverse gegevens van verschillende registraties. Waaronder de kadastrale data. Er 

zijn meerdere methoden om bij deze gegevens te komen: 

1- Er kan ingezoomd worden op een kaart. Vervolgens kan er geklikt worden op een kadastraal 

object.  

 

 
 

 

2- Een andere mogelijkheid is om uitgebreid te zoeken hiervoor moet je bovenin klikken op 

uitgebreid zoeken. 

.  
Daarna moet je BRK  kadastraal ontroerende zaak selecteren, je krijgt het onderstaande scherm te 
zien: 



 
 
Indien bekend staat daar ook het eigendomsrecht. Dit te vinden door op het icoontje met 2 

poppetjes te kikken. 

 

Het resultaat: 

 

Deze gegevens zijn voor deze handleiding verwijderd zodat we voldoen aan de AVG.  



8. Drijver zoeken bij een inrichting 
Als je een VTH-object hebt geselecteerd (dit kan door zoeken of klikken op de kaart), kun je extra 

gegevens zien. Bijvoorbeeld betrokkenen: 

 
Deze kun je openen door op het vierkantje met pijltje te klikken. 



 
 

Daarna krijg je meer detail informatie te zien. 

  



9. BAG en HR zoeken 
Het portaal heeft diverse gegevens van verschillende registraties. Waaronder de BAG en het 

handelsregister. Er zijn hiervoor meerdere methoden om bij deze gegevens te komen: 

1- Er kan of ingezoomd worden op een kaart en daarbij geklikt worden op een pand of perceel 

(BAG).  

Daarna kan er gekozen worden wat je wil zien: 

 
Indien we pand selecteren krijgen we het volgende te zien: 

 
 

 

 
 
2-  Een 2e mogelijk is om vanaf een ander paneel bij de basisregistraties te komen. Dit kan door op 

het icoon te klikken (zie hieronder). 



 
 

Wanneer je dit doet krijg je het onderstaande scherm te zien.  

 

De gegevens kun je bekijken door te klikken op het icoon. Daarna wordt de basisgegevens getoond. 

Deze gegevens kun je openen door op het icoon te klikken (zoals hierboven voor pand is gedaan). 

 

3- Er kan ook gezocht worden in uitgebreid zoeken. Dit kan je doen door op uitgebreid te klikken. 



 
Hier kan je zoeken in diverse basisregistraties. 

 

10. Kaartlagen activeren 
I-GO biedt een aantal kaartlagen aan in het portaal. Standaard zijn daarvan enkele geactiveerd. 

Als je de kaartlagen wilt activeren kun je op het 5e icoon rechts klikken (nummer 1). 

Er verschijnt dat een menu met lagen. 

 

De ondergrond (nummer 2) kan gewijzigd worden. Hier kun je bijvoorbeeld de kadastrale kaart 

toevoegen of een luchtfoto. 

 

De gegevens daaronder (nummer 3) zijn kaartgegevens. I-GO heeft een aantal kaartlagen 

gegroepeerd onder I-GO lagen publiek. 



In het onderstaande voorbeeld hebben we ‘luchtfoto’ geactiveerd. Je ziet in de kaart klachten en 

meldingen. 

  



11. Meten 
Het portaal geeft enkele mogelijkheden om te meten op de kaart. Deze functionaliteit is mogelijk 

door op het icoon rechts te klikken. Er verschijnt dan een menu waar tekenen mogelijk is. 

 

Er zijn 3 mogelijkheden: meet oppervlakte, meet afstand en redlining. 

Een voorbeeld: 

 
We zien dat het perceel bij meten ongeveer 500m2 oppervlakte is en de afstand ongeveer 16m2 is. 



 

12. Streetview gebruiken 
Het portaal kan gebruik maken van Google Street View. Deze functionaliteit is mogelijk door op het 

icoon rechtsboven te klikken. Er verschijnt dan een menu waar je Street View kunt selecteren.  

 
 

Klik je daarna op de kaart? Dan opent een er een nieuw paneel met daarin Google Street View van de 

geklikte locatie.  

 



13. Gebiedselectie 
Er kan ook een selectie gedaan worden in het gebied. Deze functionaliteit is mogelijk door op het 

icoon rechtsboven te klikken. Er verschijnt dan een menu waar je een gebiedselectie mee kan doen.  

 
 
Je kan nu een gebied selecteren. 
 
 

 
  



Hij zal direct ophalen wat in dit gebied zit. 

 
 
Deze resultaten kan je exporteren naar excel. 
 

 



14. Energiegegevens raadplegen 
Activeer de kaartlaag IPWM (zie hoofdstuk 10 voor het activeren 

van kaartlagen).  

 

Door op de streepjes achter het paneel te klikken ( ) opent de 

legenda. In de legenda is te zien welk symbolen in de kaart kunnen 

verschijnen. 

• Grijze stip: bedrijven die we (nog) niet in ons VTH-systeem 

hebben én waarvan we verwachten dat ze zich moeten 

melden, maar die zich nog niet gemeld hebben.  

• Zwarte stip: bedrijven die we in ons VTH-systeem hebben 

én waarvan we verwachten dat ze zich moeten melden, 

maar die zich nog niet gemeld hebben.  

• Rode driehoek: bedrijven die zich gemeld hebben, maar die 

we nog niet in ons VTH-systeem hebben. 

• Rode, oranje en groene stippen: bedrijven die zich gemeld 

hebben en van RVO een rubriceringscode hebben 

meegekregen.   

o Z, G, M staat voor Zeer grootverbruikers, 

Grootverbruikers en Middengroot verbruikers 

o R1, R2, R3 staat voor de regimes (R1=handhaving, 

R2=nadere beoordeling en R3=in principe voldaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Met  kan worden in- of uitgezoomd dit kan ook met de scollknop. Met het inzoomen worden 

ook steeds meer detailgegevens zichtbaar. Indien ook de kaartlaag ‘VTH Inrichtingen’ is aangevinkt, 

verschijnen bij het verder inzoomen allemaal blauwe pointers met een huisje erin. Dit zijn alle 

inrichtingen die in de VTH-systeem zijn opgenomen. Hierdoor worden de zwarte stippen niet meer 

zichtbaar, omdat ze onder een blauwe pointer liggen. Dit kunt u oplossen door het volgende te doen: 

- Zet de kaartlaag uit door het blauwe vinkje ervoor weg te halen.  

 

 

Door te klikken op een van de symbolen in de kaart opent een resultaten paneel.  

Wanneer u nu klikt op de regel zal er een nieuw paneel openen. In dit paneel is de relevante 

informatie te zien.  

Voor de grijze en zwarte stippen is in het paneel ook aangegeven waarom we verwachten dat dit 

bedrijf een melding in het eLoket moet doen. Indien het bedrijf bekend is bij de omgevingsdienst 

heeft deze een ID. Het ID is gelijk aan het ID dat in de VTH-registratie staat, voorafgegaan door de 

afkorting van de omgevingsdienst.  

 

 

Tot slot kan je het bijbehorende pdf-bestand downloaden door op het pijl icoon te drukken.  

 

 


