Korte biografieën van de sprekers op 17 oktober 2019.

drs. Piet van Mourik Msc. MA.
Piet van Mourik is afgestudeerd in sociale geografie, planologie en organisatie- en
bestuurskunde. Als voormalig (top)ambtenaar en als adviseur leidt hij complexe
veranderingsprocessen en daarnaast heeft Piet in het verleden een groot aantal
maatschappelijke (bestuurs)functies vervuld. Momenteel vervult Piet bestuursfuncties bij
o.a. Rotary International, Familysupporters en bij de Historische Vereniging Broek in
Waterland. Piet is redacteur bij het wetenschappelijk tijdschrift Idee (D66) en columnist
bij Binnenlands Bestuur. Hij schreef het standaardwerk “De regisserende Gemeente” en
is directeur van de gelijknamige stichting.
Maarten Offinga Msc.
Maarten Offinga is sinds 2011 wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op 1 januari
2018 vond de meest recente fusie van deze gemeente plaats. Sindsdien heeft de
gemeente 89 kernen, waaronder een aantal Friese steden. Súdwest-Fryslân is in
oppervlakte de grootste gemeente van Nederland.
Maarten heeft onder andere financiën, het kernenbeleid en de strategische agenda in
zijn portefeuille. Voor zijn wethouderschap werkte hij in het bedrijfsleven, zich vooral
bezig houdend met watermanagement. Een beleidsterrein waar hij ook aan het begin van
zijn carrière mee bezig was. Dat was voordat hij directeur gemeentewerken werd in de
gemeente Nijefurd. Een van de gemeenten die in 2011 (het jaar dat zijn wethouderschap
begon) opging in de gemeente Súdwest-Fryslân.
dr. Renze Portengen
Renze Portengen is op 5 juli 2018 gepromoveerd in de bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam. Zijn proefschrift gaat over dynamiek in schaalpolitiek en de
opkomst van het begrip menselijke maat. Daarbij heeft hij vergelijkend onderzoek
gedaan naar de rol van de landelijke politiek als het gaat om de gewenste schaal en
fusies van gemeenten, ziekenhuizen en schoolbesturen in het primair onderwijs, vooral in
de periode 1980-2017. In 1994 is Portengen afgestudeerd als politicoloog aan de
Rijksuniversiteit Leiden.

Renze Portengen werkt als programmamanager bij het ministerie van OCW. Eerder heeft
hij 5 jaar gewerkt als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie Fusietoets in het
Onderwijs (CFTO). In die rol heeft hij leiding gegeven aan de onafhankelijke toetsing
door de CFTO van meer dan 200 fusies tussen besturen en scholen in het funderend en
middelbaar beroepsonderwijs. In het verleden heeft Portengen ook gewerkt als
gemeenteambtenaar, en vanuit een adviesbureau gemeentebesturen geadviseerd en
geholpen bij het vormgeven van lokaal onderwijsbeleid.
dr. Geerten Waling
Geerten Waling is historicus en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Samen met Wim
Voermans publiceerde hij het boek Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de

lokale democratie in Nederland (Amsterdam: Prometheus 2018). Daarin concluderen zij
dat de lokale democratie in Nederland onder druk staat, onder andere doordat bestuurlijk
Nederland al decennialang in de ban is van de 'religie van de schaalvergroting'. Dit heeft
geleid tot onnodige fusies van gemeenten, die niet leidden tot noemenswaardige
financiële voordelen, maar wel tot verlies onder de bevolking van essentiële zaken als
eigenheid, herkenbaarheid en legitimiteit van het lokale bestuur.
prof. mr. Friso de Zeeuw
Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring in het openbaar bestuur. Na
zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit, was Friso wethouder van
de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
Daarnaast was hij beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur
(bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD
(voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland.
Van 2006 tot 11 oktober 2017 was hij praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU
Delft. Als emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden. Friso de
Zeeuw heeft een eigen adviespraktijk. Hij adviseert over diverse onderwerpen, als:
openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit,
woningmarkt, grondbeleid en vastgoed.

