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1.

Cyflwyniad

1.1.1

Mae’r ddogfen hon yn grynodeb o’r Adroddiad Ymgynghori (Cyf. Dogfen:
5.01) a gyflwynwyd gyda’r cais gan Snowdonia Pumped Hydro
Cyfyngedig (SPH) am Orchymyn Storfa Bwmp Glyn Rhonwy.

1.1.2

Yn unol â Deddf Cynllunio 2008 (y Ddeddf), mae’r Adroddiad Ymgynghori
yn rhoi manylion
•

Yr hyn y mae SPH wedi’i wneud i gydymffurfio â’r gofynion am
ymgynghori a chyhoeddusrwydd yn adrannau 42, 47 a 48 o’r
Ddeddf;

•

Yr Ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad;

•

Sut y mae SPH wedi rhoi sylw i’r ymatebion hyn wrth baratoi’r cais
am GCD ar gyfer y Datblygiad.

1.1.3

Mae’r Adroddiad Ymgynghori hefyd yn amlinellu’r ymgynghori anstatudol
ychwanegol y mae SPH wedi ymgymryd ag ef gyda gwahanol
randdeiliaid mewn perthynas â’i gynigion.

1.1.4

Mae’r Adroddiad Ymgynghori hefyd yn rhoi trosolwg ar yr ymgynghori a
gafwyd mewn perthynas â’r caniatâd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a
Thref (DCGTh) (Cyf: C12/1451/15/LL) a roddwyd gan Gyngor Gwynedd
(CG) i Quarry Battery Company Cyfyngedig (“QBC”) i ddatblygu Storfa
Bwmp Glyn Rhonwy ag allbwn dichonol o 49.9MW (megawatiau) yn
Chwefror 2014 (“y cynllun a gymeradwywyd”).

1.1.5

Dechreuwyd yr ymgynghori ar y cynllun a gymeradwywyd yn 2011 ac fe’i
cynhaliwyd gan QBC mewn cysylltiad â’r cais o dan DCGTh. Mae rhagor
o wybodaeth am yr ymgynghori o dan DCGTh yn adran 4 o’r ddogfen
grynodeb hon.

1.1.6

Ar ôl rhoi caniatâd cynllunio, roedd QBC wedi sefydlu SPH i gyflawni’r
cynllun a gymeradwywyd.

Fodd bynnag, oherwydd newidiadau yn y

farchnad ynni, penderfynodd SPH gynyddu allbwn dichonol y cynllun a
gymeradwywyd i 99.9MW.
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5.01.1W Crynodeb
o’r Adroddiad Ymgynghori

Mae SPH wedi cynnal proses ymgynghori un cam ar gyfer y Datblygiad
gan nad oedd dyluniad y cynllun yn wahanol yn ei hanfod i’r cynllun a
gymeradwywyd y rhoddwyd caniatâd ar ei gyfer o dan DCGTh.

1.1.8

Cynhaliwyd ymgynghori statudol cyn ymgeisio o dan adrannau 42, 47 a
48 o’r Ddeddf rhwng 12 Chwefror a 13 Mawrth 2015 dros gyfnod o 30 o
ddiwrnodau.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys eglurhad o’r

gwahaniaethau rhwng y cynllun a gymeradwywyd a’r cais am GCD.
1.1.9

Mae SPH wedi rhoi sylw i’r ymatebion a gafwyd drwy gydol y broses
ymgynghori

(ac

i’r

rheini

a

ddarparwyd

cynt

ar

y

cynllun

a

gymeradwywyd) wrth baratoi’r cais am y Datblygiad, fel y mae’r
Adroddiad Ymgynghori yn dangos.

2.

Y Datblygiad Arfaethedig

2.1.1

Rhoddwyd caniatâd cynllunio (Cyf: C12/1451/LL) i QBC gan CG ar 19
Chwefror 2014 i adeiladu a gweithredu cynllun storfa bwmp 600MWh
(megawat awr), ac iddo allbwn dichonol o 49.9MW (megawat), yn
chwareli Glyn Rhonwy a Chwarel Fawr, ger Llanberis. Yr enw a roddir ar
y cynllun 49.9MW o hyn ymlaen yw’r “cynllun a gymeradwywyd” a chan
fod y caniatâd wedi’i roi o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
(DCGTh), fe’i gelwir yn “gais DCGTh”.

Cyflwynwyd cais (Cyf:

C15/0308/15/DA) am ddiwygiad ansylweddol ym Mawrth 2015 i gywiro
gwall yn y rhestr o gynlluniau o dan Amod 2 yn y caniatâd a roddwyd.
Cymeradwywyd y cais ar 6 Mai 2015 ac mae Amod 1 ar y
gymeradwyaeth i’r diwygiad ansylweddol yn rhoi rhestr gywir o’r
cynlluniau a gymeradwywyd. Fel na fydd ansicrwydd, mae cyfeiriadau at
y ‘cynllun a gymeradwywyd’ yn golygu’r cynllun a gymeradwywyd o dan
gais cyf: C12/1451/LL, a’r diwygiad ansylweddol i’r hysbysiad penderfynu
a wnaed o dan gais cynllunio cyf: C15/03 08/15/DA.
2.1.2

Mae’r datblygiad y mae’r Ymgeisydd yn gofyn am ganiatâd ar ei gyfer (“y
Datblygiad”) yn un sydd ag allbwn dichonol mwy o 99.9MW (yn hytrach
na’r allbwn o 49.9MW yn y cynllun a gymeradwywyd).
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Mae’r Datblygiad tua 1.5km i’r gogledd-orllewin o Lanberis a 11km i’r deddwyrain o Gaernarfon. Mae ar lethrau Cefn Du, a’i ganolbwynt ar
gyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 56268 60660.

2.1.4

Mae safle’r Datblygiad yn cwmpasu cyfres o chwareli diddefnydd,
llwyfannau Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy a darn o dir sy’n gyfagos i
Lyn Padarn, y cyfan o fewn ffin CG. Arwynebedd y Datblygiad yw tua
91.24ha.

2.1.5

Mae maint a lleoliad safle’r Datblygiad wedi’u dangos ar y Cynllun
Lleoliad a gyflwynwyd gyda’r cais am GCD yn Nogfen Cyf: 2.01.

2.1.6

Mae’r Datblygiad yn cynnwys y cydrannau canlynol:
•

Cronfa uchaf (Chwarel 1 (Q1) – Chwarel Fawr), ei hargae a
seilwaith goferu i Nant y Betws;

•

Cronfa isaf (Chwarel 6 (Q6) – Glyn Rhonwy), ei hargae a seilwaith
goferu i Lyn Padarn;

•

Pwerdy ar Lwyfan 5 yn Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy (i’r de o
Q6);

•
Hydref 2015
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•

Pibell isaf sy’n cysylltu’r pwerdy â’r gronfa isaf yn Q6;

•

Gorsaf bwmpio ger Llyn Padarn.

Mae amlinelliad o broses ffurfio’r dyluniad a disgrifiad llawn o’r Datblygiad
ym Mhenodau 3 a 4 o’r Datganiad Amgylcheddol (Cyf. Dogfen: 6.02).

3.

Y Dull o Ymgynghori

3.1.1

Wrth baratoi’r strategaeth ymgynghori a chyflawni’r ymgynghoriad hwn,
mae SPH wedi rhoi sylw i’r Cyngor a Chanllawiau canlynol:
•

The Planning Act 2008: Guidance on the pre-application process
(Adran

Cymunedau

a

Llywodraeth

Leol,

Mawrth

2015).(“Canllawiau DCLG”)
•

Advice Note 14: Compiling the consultation report (Yr Arolygiaeth
Gynllunio, Fersiwn 2: Ebrill 2012).

•

Advice Note 16: The developer’s pre-application consultation,
publicity and notification (Yr Arolygiaeth Gynllunio, Fersiwn 1:
Ebrill 2012).

3.1.2

Mae SPH a’i dîm datblygu wedi cyflawni strategaeth ymgynghori sydd
wedi’i seilio ar y Ddeddf a Chanllawiau DCLG.

Wrth ddewis cynnal

proses ymgynghori un cam, ystyriwyd nifer o ffactorau:
•

Cafwyd caniatâd cynllunio eisoes ar gyfer fersiwn lai o’r cynllun
(49.9MW) o dan DCGTh (h.y. y cynllun a gymeradwywyd);

•

Ymgynghorwyd â chyrff statudol a’r gymuned leol ar y cais
DCGTh, ac roedd newidiadau sylweddol wedi’u gwneud o
ganlyniad yn nyluniad y cynllun wrth sicrhau’r caniatâd a roddwyd
er mwyn delio â materion a godwyd. Credir bod y gweithgarwch
hwn (ynghyd â’r ymgynghori anstatudol a gafwyd mewn cysylltiad
â’r cais am GCD) yn bodloni’r awgrym am ddilyn proses
ymgynghori anstatudol ailadroddol yn gynnar wrth ystyried
cynigion ar gyfer datblygu;
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Roedd SPH eisoes wedi ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid
presennol gan gynnwys CG (yr awdurdod lleol), ymgyngoreion
statudol (Cyfoeth

Naturiol Cymru

(CNC),

Awdurdod

Parc

Cenedlaethol Eryri (APCE), Cadw a’r gymuned leol.
•

Nid yw dyluniad yr elfennau o’r Datblygiad sydd uwchben y
ddaear wedi newid fawr ddim ers i QBC gael caniatâd cynllunio
ffurfiol ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd yn Chwefror 2014.
Mae’r prif newidiadau o dan ddaear yn ganlyniad i’r ffaith y bydd
tyrbinau mwy pwerus (a chyfarpar dan ddaear cysylltiedig) yn cael
eu gosod. Oherwydd hyn, mae manteision ac effeithiau dichonol y
Datblygiad yn debyg iawn i’r rheini yn y cynllun a gymeradwywyd.

3.1.3

Y prif bwyslais yn yr ymgynghoriad oedd rhoi gwybod pam y mae SPH yn
gwneud cais am gynllun sydd â gallu cynhyrchu mwy, egluro pam y mae
angen GCD, a gofyn am adborth am ddyluniad y Datblygiad yn ogystal â’i
fanteision a’i effeithiau.

3.1.4

Fel y nodwyd yn y Datganiad Ymgynghori â’r Gymuned (DYG), yr amcan
wrth ymgynghori oedd sicrhau bod y gymuned leol yn cael cyfle i ystyried
y cynigion yn llawn a gwneud sylwadau amdanynt.

3.1.5

Ehangwyd y parth ymgynghori i 1.5km o Derfynau’r Gorchymyn (o’i
gymharu â’r parth yn yr ymgynghoriad ar y cais DCGTh) a chrëwyd
cronfa ddata fwy cynhwysfawr o gysylltiadau er mwyn cynnwys mwy o’r
cyhoedd yn yr ymgynghoriad statudol.

3.1.6

Gan ystyried y gweithgareddau ymgynghori a gafwyd yn y gorffennol a’r
graddau bach yr oedd dyluniad y cynllun a gymeradwywyd wedi’i newid,
barnwyd ei bod yn debygol y byddai ymgynghoriad statudol un cam yn
briodol, wedi’i ategu gan raglen o ymgynghori anstatudol ac ymgynghori
â’r rhanddeiliaid a chysylltiadau cymunedol yn rhwydwaith presennol
SPH.

3.1.7

Roedd SPH wedi dal ei strategaeth ymgynghori dan sylw ar ôl cwblhau’r
ymgynghoriad statudol. Gan ddal sylw ar natur a graddfa’r newidiadau,
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yn unol â Chanllawiau DCLG, parhaodd SPH i ymgysylltu ar sail
anstatudol â rhanddeiliaid allweddol fel CG a CNC.
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Amserlen 1: Llinell Amser yr Ymgynghori Cyn Ymgeisio
Ymgynghori o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (DCGTh)
(Penodau 6 a 7)
Tachwedd 2011-Chwefror 2014
Dechrau proses cyn ymgeisio’r GCD
Hydref 2015

Ymgynghori â Chyngor Gwynedd ar
DYG drafft
Tachwedd 2014 - Ionawr 2015

Cyhoeddi DYG
Ionawr 2015
Ymgynghori o
dan Adran 42:
Cyrff
rhagnodedig
(Pennod 9)
12 Chwefror13 Mawrth
2015

Ymgynghori o
dan Adran 47:
Cymunedau
Lleol
(Pennod 8)
12 Chwefror13 Mawrth

Ymgysylltu
cychwynnol
anstatudol ag
ymgyngoreion
statudol ac
anstatudol gan
gynnwys y
cyhoedd
(Penodau 6 a 7)
Rhagfyr 2014Chwefror 2015

Cyhoeddusrwydd o dan
Adran 48
(Pennod 10)
12 Chwefror13 Mawrth

Adolygu a rhoi sylw i ymatebion o dan Adran 42, 47 a 48
Mawrth – Mehefin 2015

Ymgysylltu ar ôl ymgynghori’n
statudol ag ymgyngoreion adran
42 ac adran 44
(Pennod 13)
Mawrth-Gorffennaf 2015

Cyflwyno’r Cais am GCD
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4.

Ymgynghori Anstatudol

4.1.1

Roedd SPH wedi ymgynghori’n gynnar ac yn gyson â’r gymuned ar sail
anstatudol wrth baratoi ar gyfer cyflwyno’r cais am GCD ac wedi rhoi sylw
i’r ymgynghori â gynhaliwyd cynt mewn cysylltiad â’r caniatâd cynllunio a
roddwyd o dan DCGTh.

4.1.2

Cafwyd ymgynghori cyn ymgeisio â’r gymuned leol ar y cynllun a
gymeradwywyd ym Mehefin a Gorffennaf 2012. Mae manylion yr
ymgynghori yn y Datganiad Ymgysylltu â’r Gymuned a gyflwynwyd yn
rhan o’r cais DCGTh.

4.1.3

Er bod yr ymgynghoriad hwn wedi’i gynnal o dan system gynllunio
wahanol, roedd yn cyflawni’r un swyddogaeth â’r ymgysylltu cynnar
effeithiol sydd wedi’i argymell yng nghanllawiau DCLG ar y broses cyn
ymgeisio.

4.1.4

Cynhaliwyd dwy arddangosfa gyhoeddus yn Llanberis ar 29 a 30 Mehefin
2012 ac roedd 140 o bobl wedi dod iddynt. Cynhaliwyd cyfarfod
cymunedol ychwanegol yn Waunfawr lle’r oedd 35 o breswylwyr yn
bresennol.

4.1.5

Ar ôl penderfynu gwneud cais am gymeradwyaeth i gynllun 99.9MW,
ceisiodd SPH hybu ymwybyddiaeth yn y gymuned o’i fwriad i gyflwyno
cais am GCD drwy gyhoeddi datganiadau i’r wasg, drwy lythyru a thrwy
sefydlu gwefan ar gyfer y prosiect.

4.1.6

Yn ogystal â hyn, roedd SPH wedi ymgynghori’n gynnar a chyson â
chyrff statudol a oedd wedi’u rhagnodi.

4.1.7

Ar y dechrau, roedd SPH, drwy ei ddeialog â’r Arolygiaeth Gynllunio,
wedi gofyn am farn gwmpasu anffurfiol gan y prif ymgyngoreion statudol,
ac wedi cyflwyno llythyr cwmpasu ym mis Tachwedd 2014. Cytunwyd i
ddefnyddio dull anffurfiol ar y dechrau gan mai bach oedd y newidiadau a
gafwyd ers rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd.
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Fodd bynnag, ar ôl ystyried y mater ymhellach a gwneud newidiadau yn
Nherfynau’r Gorchymyn, cytunwyd i ofyn am Farn Gwmpasu ffurfiol oddi
wrth yr Ysgrifennydd Gwladol (drwy’r Arolygiaeth Gynllunio). Tynnodd
SPH y Llythyr Cwmpasu yn ôl ar 9 Rhagfyr 2014 a gofynnodd am Farn
Gwmpasu ffurfiol gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 5 Ionawr 2015 yn unol â
Rheoliad 8 o’r Rheoliadau AEA.

4.1.9

Yn ogystal â hyn, roedd SPH wedi cynnal nifer o gyfarfodydd â
rhanddeiliaid rhwng Hydref 2014 a Medi 2015 ac wedi cyhoeddi
datganiad i’r wasg ac wedi llythyru ym mis Tachwedd 2014.

4.1.10

Mae rhagor o fanylion am yr ymgynghori anstatudol a gynhaliwyd gan
SPH ym Mhenodau 7 ac 8 o’r Adroddiad Ymgynghori.

5.

Ymgynghori Statudol

5.1.1

Ymgymerodd SPH â’r ymgynghori statudol canlynol yn unol â’r gofynion
yn adrannau 42, 47 a 48 o’r Ddeddf.
Ymgynghori o dan Adran 42

5.1.2

Roedd yr ymgynghoriad o dan a42 wedi para am 30 o ddiwrnodau ac
wedi’i gynnal yr un pryd â’r ymgynghoriad o dan a47 rhwng dydd Iau 12
Chwefror a dydd Gwener 13 Mawrth 2015. Roedd pob un o’r canlynol
wedi’i ddynodi i ddibenion yr ymgynghoriad o dan adran 42:
•

Y cyrff rhagnodedig perthnasol sydd wedi’u rhestru yn Atodlen 1 i
Reoliadau

Cynllunio

Seilwaith

(Ceisiadau:

Ffurflenni

a

Gweithdrefn Ragnodedig) 2009;
•

Awdurdodau lleol perthnasol;

•

Y personau hynny sydd â buddiant yn y tir y mae’r cais
arfaethedig yn effeithio arno.

5.1.3

Yn ogystal â’r ymgyngoreion rhagnodedig, roedd SPH hefyd wedi
cynnwys nifer o gyrff a oedd heb eu rhagnodi yn yr ymgynghoriad, e.e.
sefydliadau amgylcheddol, natur a threftadaeth.
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Anfonwyd llythyr at yr holl ymgyngoreion o dan a42 (gan gynnwys yr
ymgyngoreion a oedd heb eu rhagnodi y cyfeiriwyd atynt ym mharagraff
4.1.9) ar 10 Chwefror 2015, yn eu hysbysu am yr ymgynghoriad, y
broses ar gyfer darparu adborth a’r dyddiad terfyn ar gyfer derbyn
adborth a sut i gael rhagor o wybodaeth. Anfonwyd llythyr gwahanol at yr
ymgyngoreion o dan a44 yn eu hysbysu eu bod wedi’u dynodi’n Berson
sydd â Buddiant yn y Tir.

5.1.5

Yn unol â Rheoliad 10 a Chanllawiau DCLG, ac o ystyried hanes
cynllunio

blaenorol

safle’r

Datblygiad,

cyflwynwyd

y

wybodaeth

amgylcheddol ragarweiniol (GAR) ar ffurf DA Drafft (dyddiedig Chwefror
2015), gan ei fod yn darparu holl ganlyniadau’r AEA ar gyfer y Datblygiad
ar adeg ei gyhoeddi.
5.1.6

Rhoddwyd y wybodaeth sydd yn y DA Drafft (Chwefror 2015) i
ymgyngoreion o dan a42 er mwyn rhoi cyfle iddynt ddeall effeithiau
amgylcheddol tebygol y Datblygiad arfaethedig a darparu adborth am yr
effeithiau hyn.

5.1.7

Drwy gydol cyfnod yr ymgynghoriad statudol, parhawyd i gyfathrebu ag
ymgyngoreion drwy amrywiaeth o fecanweithiau adborth a oedd yn
cynnwys cyfarfodydd, negeseuon e-bost a sgyrsiau dros y ffôn.

5.1.8

Roedd nifer o fecanweithiau adborth wedi’u defnyddio er mwyn darparu
dull tryloyw a chydgysylltiedig o ymgynghori. Gellid ymateb a gwneud
ymholiadau drwy gyfeiriad e-bost pwrpasol, cyfeiriad post a dros y ffôn.

5.1.9

O ganlyniad i ymchwil ddiwyd bellach ar safle’r prosiect, roedd SPH wedi
nodi pedwar parti ychwanegol o dan a42(1)(d) nad oeddent wedi’u henwi
i ddibenion yr ymgynghoriad o dan a42. Roedd y partïon hyn wedi’u
cynnwys yn wreiddiol yn yr ymgynghoriad o dan a47.

5.1.10

Anfonwyd pecynnau ymgynghori ar gyfer ymgyngoreion a42 at y pedwar
parti ychwanegol ar 9 Mawrth 2015 ac estynnwyd terfyn amser yr
ymgynghoriad ar eu cyfer nhw i 8 Ebrill 2015 er mwyn caniatáu’r cyfnod
priodol ar gyfer ymgynghori o dan a42.
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5.01.1W Crynodeb
o’r Adroddiad Ymgynghori

Mae holl fanylion yr ymgynghoriad o dan a42 ym Mhennod 4 o’r
Adroddiad Ymgynghori.
Ymgynghori o dan Adran 47

5.1.12

Yn unol ag a47 o’r Ddeddf, ymgynghorodd SPH â chymunedau, grwpiau
ac unigolion sy’n byw, yn gweithio neu’n defnyddio’r ardal o gwmpas
safle’r datblygiad arfaethedig, neu y gallai’r datblygiad arfaethedig
effeithio arnynt.

5.1.13

Pennwyd parth ymgynghori daearyddol sydd wedi’i ddangos yn Ffigur 2.
Ffigur 2: Parth ymgynghori i gynnwys ymgyngoreion o dan a47

5.1.14

Pennwyd y parth ymgynghori drwy ystyried y canlynol:
•

cynnwys 9 prif olygfan yn yr ardal (fel Llanberis a Dinorwig). Mae’r
rhain oddi mewn i’r Parth Dylanwad Damcaniaethol sydd wedi’i
ddiffinio yn yr Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (ATEW) (gweler
Cyfrol 4, Ffigur 6.3 o’r DA), sy’n ystyried yr ardaloedd hynny lle
gellir gweld gwahanol gydrannau’r Datblygiad, sef yr argaeau. Nid
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yw golygfannau adloniadol ar yr Wyddfa, Moel Eilio a’r Glyder
Fawr wedi’u cynnwys gan nad oes aneddiadau yn yr ardaloedd
hyn ac maent yn bellach o lawer i ffwrdd;
•

llwybrau trafnidiaeth lleol gan gynnwys cerbydau adeiladu a
llwythau annormal, yn enwedig i Q1 o’r A4086.

•

ffiniau cynghorau cymuned;

•

effeithiau lleol dichonol o ganlyniad i sŵn, yn enwedig ffrwydro yn
ystod gwaith adeiladu, ac ansawdd aer.

5.1.15

Rhoddwyd gwybod am y cynigion i ymgyngoreion yn y cylch ehangach
drwy Hysbysiadau a48 a sylw yn y wasg ac roeddent yn gallu cymryd
rhan drwy wefan y prosiect.

5.1.16

Roedd yr ymgynghoriad o dan a47 wedi para am 30 o ddiwrnodau ac fe’i
cynhaliwyd yr un pryd â’r ymgynghoriad o dan a42 rhwng dydd Iau 12
Chwefror a dydd Gwener 13 Mawrth 2015.

5.1.17

Yn unol ag a47 a’r canllawiau perthnasol, lluniodd SPH DYG i ddarparu
manylion am bwrpas, cwmpas a dulliau’r ymgynghoriad, ac wedyn
ymgynghorodd â’r gymuned leol yn unol â’r ymrwymiadau yn y DYG.
Cyhoeddwyd y DYG ar wefan y prosiect ar 29 Ionawr 2015 yn barod ar
gyfer dechrau’r cyfnod ymgynghori.

5.1.18

Roedd y deunyddiau ymgynghori canlynol ar gael i ymgyngoreion a47
drwy gydol y cyfnod ymgynghori:

5.1.19

•

Cylchlythyr Ymgynghori

•

Ffurflen Adborth

•

Adroddiad Trosolwg Ymgynghori

•

Datganiad Amgylcheddol Drafft

•

Crynodeb Annhechnegol

Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad o dan a47, cynhaliodd SPH nifer o
ddigwyddiadau ymgynghori a defnyddiodd amrywiaeth o dechnegau
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cyfathrebu i sicrhau bod y gymuned leol a rhanddeiliaid yn cael cyfle i
wneud sylwadau am y Datblygiad. Ymhlith y rhain roedd llinell gymorth
ddwyieithog, llythyru ac arddangosfeydd cyhoeddus.
5.1.20

Er mwyn ymestyn cyrhaeddiad yr ymgynghoriad, ymgymerodd SPH ag
ymgynghori penodol â grwpiau anodd eu cyrraedd o fewn y gymuned.
Dynodwyd y grwpiau hyn drwy drafodaethau â CG wrth gwblhau’r DYG.

5.1.21

Cynhaliwyd arddangosfeydd cyhoeddus dros ddau ddiwrnod yn Chwefror
2015, lle gellid gweld manylion y Datblygiad arfaethedig a’u trafod ag
aelodau o dîm y Datblygiad.

Roedd dau gyfieithydd Cymraeg yn

bresennol yn y ddwy arddangosfa i gyfarch y cyhoedd yn Gymraeg,
helpu i gyfleu pwrpas yr arddangosfeydd a throsglwyddo cwestiynau
technegol a ofynnwyd yn Gymraeg i dîm y Datblygiad.
5.1.22

Amcan y deunyddiau ymgynghori oedd cymell ymgyngoreion i roi adborth
am y datblygiad arfaethedig ac roeddent yn ymwneud yn bennaf â
phatrwm a dyluniad y cais, ac effeithiau lleol dichonol (e.e. materion
amgylcheddol, gweledol, rheoli traffig ac economaidd-gymdeithasol). Yn
ogystal â hyn, roedd ymgyngoreion yn gallu cyflwyno sylwadau am
agweddau eraill ar y cynllun os oeddent yn dymuno.

5.1.23

Mae holl fanylion yr ymgynghoriad o dan a47 ym Mhennod 5 o’r
Adroddiad Ymgynghori.
Hysbysiadau A48

5.1.24

Cynhaliwyd ymgynghoriad o dan a48 yr un pryd â’r ymgyngoriadau o dan
a42 ac a47 o’r Ddeddf. Roedd wedi para am 30 o ddiwrnodau rhwng
dydd Iau 12 Chwefror 2015 a dydd Gwener 13 Mawrth 2015.

5.1.25

Cyflawnwyd yr ymgynghoriad o dan a48 drwy osod yr hysbysiadau
statudol gofynnol yn y wasg leol, Gymreig a chenedlaethol, er mwyn
hysbysu’r cyhoedd ehangach am y cais, ble i gael rhagor o wybodaeth a
sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

5.1.26

Mae holl fanylion y cyhoeddusrwydd a’r ymgynghori o dan a48 ym
Mhennod 6 o’r Adroddiad Ymgynghori.
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6.

Rhoi Sylw i Ymatebion

6.1.1

Yn unol ag a49 o’r Ddeddf, mae SPH wedi ystyried yn ofalus yr holl
ymatebion a gafwyd mewn ymateb i’r ymgynghoriad ac wedi rhoi sylw i’r
rhain wrth lunio ei gais terfynol. Mae Penodau 9 a 10 o’r Adroddiad
Ymgynghori yn dangos ymateb SPH i bob un o’r materion a godwyd a lle
mae asesiadau wedi’u gwneud, cyfeiriwyd at y DA.

7.

Y Prif Faterion a Godwyd

7.1.1

Cafwyd cyfanswm o 25 o ymatebion oddi wrth ymgyngoreion statudol
drwy’r ymgynghoriad o dan a42.

7.1.2

Cafwyd cyfanswm o 643 o ymatebion oddi wrth y gymuned leol mewn
ymateb i’r ymgynghoriad o dan a47, drwy ffurflenni adborth a
ddychwelwyd ar-lein drwy wefan y prosiect, drwy’r cyfeiriad rhadbost neu
mewn arddangosfa gyhoeddus, drwy negeseuon e-bost i gyfeiriad e-bost
y prosiect ac mewn llyfrau cofnodi materion yn yr arddangosfeydd
cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys ymgynghori uniongyrchol â grwpiau
anodd eu cyrraedd.

7.1.3

Ni chafwyd ymatebion i’r ymgynghoriad o dan a48.

7.1.4

Mae’r holl ymatebion a gafwyd oddi wrth ymgyngoreion statudol,
cymunedau lleol a’r cyhoedd wedi’u cofnodi mewn cronfa ddata “grid
materion” er mwyn rheoli a chofnodi’r ymgynghoriad.

7.1.5

Mae’r prif faterion a godwyd gan ymatebwyr wedi’u disgrifio isod:
•

Effeithiau’n gysylltiedig ag Adeiladu (yn cynnwys Ansawdd Aer,
Sŵn, Traffig a Thrafnidiaeth, Disgrifiad y Prosiect)

•

Effeithiau amgylcheddol yn gysylltiedig â’r Datblygiad a chamau
lliniaru cysylltiedig (yn cynnwys Archeoleg, Ecoleg, Tirwedd ac
Amwynder Gweledol, effeithiau o oleuadau, effeithiau ar Lyn
Padarn, Daeareg a Phriddoedd, Effaith Gronnol ac Effeithiau
Economaidd-gymdeithasol)
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Materion sy’n ymwneud ag adnoddau dŵr (yn cynnwys Perygl
Llifogydd)

•

Materion sy’n ymwneud â thir

•

Ymholiadau am y cysylltiad â’r grid;

•

Cefnogaeth i’r Datblygiad er mwyn sicrhau swyddi a buddsoddi yn
yr ardal.

7.1.6

Mae’r gridiau materion sy’n disgrifio’r holl ymatebion a’r sylw gan SPH i’r
ymatebion wedi’u cynnwys yn Atodiadau 7 ac 8 i’r Adroddiad
Ymgynghori.

8.

Proses Ffurfio’r Datblygiad

8.1.1

Mae’r Datblygiad wedi mynd drwy broses dylunio ailadroddol, a’r cynllun
a gymeradwywyd oedd y llinell sylfaen ar gyfer y cais am GCD. Ers rhoi
caniatâd cynllunio, cafwyd rhai newidiadau yn y cynllun – ceir rhagor o
fanylion ym Mhennod 3 o’r DA, sy’n cofnodi proses ffurfio’r Datblygiad o’r
cais DCGTh at y cynllun a gymeradwywyd ac wedyn at y Datblygiad sy’n
destun i’r GCD. Mae’r newidiadau’n ganlyniad i waith mapio mwy manwl
ar y safle ac yn ganlyniad i’r gwahanol ymgyngoriadau a gynhaliwyd. Fel
y nodwyd yn adran 11.1.5 o’r Adroddiad Ymgynghori, credwyd nad oedd
y newidiadau hyn yn rhai sylweddol ac felly barnwyd nad oedd angen
cylch pellach o ymgynghori ffurfiol.

Roedd SPH wedi cysylltu’n

uniongyrchol â rhanddeiliaid allweddol (CNC a CG) i drafod y newidiadau
hyn.

9.

Casgliad

9.1.1

Mae’r Adroddiad Ymgynghori yn egluro sut y mae SPH wedi cydymffurfio
â’r gofynion o dan a42, a47 ac a48 o’r Ddeddf a sut y mae wedi rhoi sylw
i’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad statudol.

9.1.2

Ymhlith y newidiadau allweddol a gafwyd yn y Datblygiad arfaethedig o
ganlyniad i ymgynghori y mae:
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Nid oedd angen newidiadau sylweddol yn nyluniad y Datblygiad
ar ôl yr ymgynghoriad statudol.

•

Mae cwmpas y DA Terfynol wedi’i addasu ar ôl ystyried yr
ymatebion o dan a42 a gafwyd oddi wrth CNC a CG. Mae’r rhain
yn cynnwys:
o Archwiliadau ecolegol ychwanegol yn cynnwys pysgod,
infertebrata ac adar nythu;
o Diweddaru mapiau ac archwiliadau topograffigol a
chynnwys rhai ychwanegol gan gynnwys archwiliad
sganio laser o’r chwareli a bathymetreg;
o Archwiliad cyfrif traffig ychwanegol;
o Diweddaru asesiad y gyfarwyddeb fframwaith dŵr gan
gynnwys model newydd ar gyfer cydbwysedd dŵr;
o Diweddaru’r asesiad ar gyfer ordnans sydd heb ffrwydro;
o Diweddaru asesiadau gweledol a montages ffotograffig;
o Rhagor o archwilio ac asesu er mwyn monitro sŵn.

•

Mae lleoliad yr orsaf bwmpio wedi’i symud oddi wrth lannau Llyn
Padarn ac ymchwilir i’r defnydd o leoliad arall y tu allan i gylch y
lagynau, ac aseswyd y ddau leoliad yn y DA;

•

Mae SPH wedi nodi’r diddordeb mawr sydd yn y Datblygiad a
bydd yn parhau i weithio gydag ymgyngoreion statudol a’r
gymuned leol;

•

Cafwyd nifer o newidiadau yn Nherfynau’r Gorchymyn fel y
nodwyd ym Mhennod 11 o’r Adroddiad Ymgynghori. Credir nad
yw’r newidiadau hyn yn creu newid sylweddol yn y Datblygiad
arfaethedig.
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