Bewoners willen een duurzame schone stad en zo laag mogelijke kosten voor afvalbeheer.
Gemeenten willen daarnaast ook duidelijke, goed werkende regels, waarbij (inter)nationale
regels snel veel impact kunnen hebben. Het is belangrijk om producenten via regels en
financiën zodanig te sturen dat zij overgaan op verduurzaming van hun producten,
verpakkingen en activiteiten en daarmee bijdragen aan de doelen: minder restafval,
minder zwerfafval en meer hergebruik. Regelingen en de UPV moeten niet leiden tot
het eenvoudig/goedkoop afkopen van de verantwoordelijkheid om te komen tot
(zwerf)afvalpreventie. Zwerfafvalpreventie moet vanzelf leiden tot minder noodzaak om
nog (veel) schoon te maken.
Het is gewenst:
 dat er ambitieuze meetbare doelen worden gesteld. Zo kan bijvoorbeeld worden
gesteld dat er in 2026 minstens 80% minder bekers en maaltijdverpakkingen in het
zwerfafval worden gevonden ten opzichte van 2022;
 om direct door te pakken. Het (plastic) zwerfafval en restafval moet zo snel mogelijk
worden aangepakt en hergebruik moet zo snel mogelijk de norm worden. Het is
ongewenst om jaren te moeten wachten op een volgende stap (waarvan we nu al
weten dat die nodig is). In de afgelopen jaren zijn veel gegevens over
zwerfafvalvervuiling verzameld door organisaties en vrijwilligers. Veel producten en
verpakkingen die zwerfafval veroorzaken zijn dus bekend. Daarnaast is ook bekend
welke producten/materialen er nog veel in het restafval worden gevonden;
 om niet-circulaire / niet recycleerbare verpakkingen, producten en vervuilende
activiteiten zo snel mogelijk (inter)nationaal te verbieden. Denk daarbij aan
drinkzakjes, chipszakken, plastic sigarettenfilters en aan wegwerpluiers (= flink
percentage van het restafval). Ook is het veel effectiever om het oplaten van
ballonnen landelijk te verbieden in plaats van dit over te laten aan gemeenten zoals
nu het geval is;
 dat produkten en materialen ook na het afdanken voldoende waarde hebben.
Dit kan bijvoorbeeld door een bindend (voldoende) hoog statiegeldbedrag op
(fastfood)bekers te zetten. Maar denk ook aan glazen bierflesjes die nog veelvuldig
in het (zwerf)afval te vinden zijn omdat ze geen/te weinig waarde hebben;
 om meer eenmalige plastic producten en verpakkingen (die vaak in het resten/of zwerfafval worden gevonden) zo snel mogelijk in de SUP-richtlijn mee te
nemen zodat de producenten verplicht / gestimuleerd worden om minder plastic te
gaan gebruiken en/of statiegeld te gaan heffen op hun verpakking/product. Denk bij
het vergroten van de reikwijdte aan: plastic rond sigarettenpakjes, plastic
wegwerpaanstekers, plastic verpakkingen rond papieren zakdoekjes, plastic
hondenpoepzakjes, plastic wormenbakjes (van hengelaars), plastic
wietverpakkingen, plastic confetti, etc.;
 dat vervuilers betalen en dat (vrijwillige) opruimers waar mogelijk (statie)geld
kunnen ontvangen;
 dat vergoedingen voor beheerders zo snel mogelijk in het betreffende
beheerjaar worden uitgekeerd. Overbruggingsperiodes en de daarbij behorende
financiële of uitvoeringsproblemen moeten worden voorkomen;
 dat ook private gebiedsbeheerders van publiek toegankelijke gebieden voor
een vergoeding in aanmerking komen. Bewoners en bezoekers maken namelijk
ook gebruik van deze publiek toegankelijke natuur- en recreatiegebieden en ook hier
worden kosten gemaakt voor de aanpak van zwerfafval;
 dat er goed toezicht is op de kwaliteit van de bewustwordingsmaatregelen door
de producenten.

