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Dyddiad: 18 Ebrill 2016

Annwyl Syr/Fadam
Deddf Cynllunio 2008 (fel y diwygiwyd) – Rheolau Cynllunio Seilwaith
(Gweithdrefn Archwilio) 2010 (fel y diwygiwyd) – Rheol 13 a Rheol 8(3)
Cais gan Snowdonia Pumped Hydro Limited am Orchymyn yn Rhoi Caniatâd
Datblygu ar gyfer Cynllun Storfa Bwmp Glyn Rhonwy
Hysbysiad o Wrandawiadau a newid i Amserlen y Cais
Rwyf yn ysgrifennu i bob barti sydd â diddordeb i hysbysu’r gwrandawiadau fel y
nodwyd yn yr amserlen archwiio a roddir yn atodiad i’n llythyr dyddiedig 16 Mawrth
2016. Mae’r amserlen yn newid oherwydd y penderfyniad gweithdrefnol yma a felly
rwy’n gofyn i bob barti astudio’r hysbysiad â’r amserlen diwygiedig yn ofalus.
Rwyf wedi ceisio darparu isod, pa bynciau fydd yn cael eu trafod yn y gwrandawiadau
sy’n benodol i mater, bydd agenda yn cael ei gyhoeddi ar ein wefan 1 wythnos cyn y
gwrandawiadau i egluro hyn. Gwelir amserlen archwilio ddiwygiedig yn Atodiad A.
Gwrandawiad sy’n Benodol i Mater
Dyddiad y gwrandawiad:

Dydd Mawrth 17 Mai 2016

Amser y gwrandawiad:

9:30yb, ystafell ar agor am 9:00yb

Lleoliad:

Mynydd Gwefru Electric Mountain, Llanberis,
Gwynedd, LL55 4UR

Gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:
•
•
•
•
•

Matricsau sgrinio’r Adroddiad Dim Effeithiau Arwyddocaol
Llwybr adeiladu o’r A4085 i Q1
Effaith traffig cronnus gyda chysylltiad â’r grid
Ordnans heb ei ffrwydro
Gollyngiadau dŵr a halogiad
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•
•
•
•
•
•
•

Hamdden yn lagwnau Llyn Padarn
Terfynau sŵn a dirgryniad
Ffrwydro
Cynllun ymchwilio ysgrifenedig
Amodau caniatâd cynllunio 2012
Cod Ymarfer Adeiladu
Rhestr o'r Cynlluniau Angenrheidiol Eraill a Strategaethau

Gwrandawiad sy’n Benodol i’r Fater ar y Gorchymyn Cydsyniad ar Ddatblygu
drafft
Dyddiad y gwrandawiadau:

Dydd Mercher 18 Mai 2016

Amser y gwrandawiad:

9:30yb, ystafell ar agor am 9:00yb

Lleoliad:

Mynydd Gwefru Electric Mountain, Llanberis,
Gwynedd, LL55 4UR

Gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:
•
•

Ymatebion i gwestiynau yr Awdurdod Archwilio ynghlyn ddrafftio’r DCO a’r
ymatebion i’r pwyntiau gweithredu y gwrandawiad penodol i fater a gynhaliwyd
ar 9 Mawrth 2016
Materion a chodwyd yn sylwadau ysrifenedig Cynulliad Cymru, Cyngor Gwynedd
a Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwrandawiad Llawr Agored
Dyddiad y gwrandawiadau:

Dydd Mawrth 17 Mai 2016

Amser y gwrandawiad:

5:30yp, ystafell ar agor am 5:00yp

Lleoliad:

Mynydd Gwefru Electric Mountain, Llanberis,
Gwynedd, LL55 4UR

Pwrpas gwrandawiad llawr agored yw caniatáu bartïon sydd â diddordeb i roi sylw i mi
ar faterion perthnasol o’u dewis. Bydd yr amser ar gyfer siarad yn cael ei rannu rhwng
y partïon â diddordeb sy’n cofrestru o flaen llaw. Bydd partïon sydd heb gofrestru o
flaen llaw yn cael eu clywed ar ddiwedd y cyfarfod yn ôl fy nhisgresiwn.
Oherwydd argaeledd lleoliadau, bydd y gwrandawiad llawr agored nodir yn yr
amserlen archwilio yn digwydd ar dydd Llun 16 Mai 2016, rwan yn digwydd ar dydd
Mawrth 17 Mai 2016, fel y nodir uchod.
Ni dderbynywd unrhyw geisiadau am gwrandawiad caffael gorfodol oddi wrth person
yr effeithir arnynt; felly ni fydd gwrandawiad caffael gorfodol yn digwydd prynhawn
dydd Mercher 17 Mai 2016.
Ni fydd yr archwiliad safle gyda chwmni yn digwydd ar dydd Iau 19 Mai 2016. Rwyf
yn bwriadu ymweld y safleoedd cafodd eu argymell gan bartïon sydd â diddordeb yn
ddi-gwmni.
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Os bydd parti sydd â diddordeb yn dymuno gwneud sylw llafar mewn gwrandawiad
llawr agored neu gwrandawiad sy’n benedol i mater, dylent nodi pa bynciau hoffent
trafod yn y gwrandawiad a hysbysu Richard Price drwy ddefnyddio’r cyfeiriad post neu
ebost a nodir uchod erbyn Dyddiad Cau 3, dydd Mercher 27 Ebrill 2016.
Byddwn yn ddiolchgar os gallwch rhoi wybod i ni os ydych yn bwriadu mynychu
gwrandawiad, hyd yn oed os nad ydych yn dymuno siarad. Byddai’n ein cynorthwyo
gyda threfnu’r gwrandawiad pe gallech ddweud wrthym am unrhyw anghenion sydd
gennych (e.e. mynediad i bobl anable, dolen clyw ayyb). Yn ogystal, dylech ein
hysbysu ymlaen llaw os ydych yn dymuno siarad Cymraeg neu ddefnyddio ein
gwasaneth cyfieithu. Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich cyfeirnod parti â diddordeb
yn eich gohebiaeth, a gwnewch yn glir pa wrandawiad(au) rydych yn dymuno cymryd
rhan ynddo/ynddynt.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.
Yr eiddoch yn gywir

Stuart Cowperthwaite
Stuart Cowperthwaite
Awdurdod Archwilio

ATODIAD A: AMSERLEN ARCHWILIO DDIWYGIEDIG

Gellir rhoi cyngor ar wneud cais am orchymyn yn rhoi caniatâd datblygu neu wneud sylwadau ynglŷn â chais (neu gais
arfaethedig). Fodd bynnag, nid yw’r cyfathrebiad hwn yn gyfwerth â chyngor cyfreithiol y gallwch ddibynnu arno a
dylech geisio eich cyngor cyfreithiol a’ch cyngor proffesiynol eich hun fel y bo’r angen.
Bydd cofnod o’r cyngor a roddir yn cael ei gofnodi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ynghyd ag enw’r unigolyn
neu’r sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Bydd preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol arall yn cael ei ddiogelu yn unol â’n
Siarter Wybodaeth y dylech ei darllen cyn anfon gwybodaeth i’r Arolygiaeth Gynllunio.
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Atodiad A
Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer archwilio’r cais
Cynhelir archwiliad yr Awdurdod Archwilio (AA) o’r cais ar ffurf ystyried sylwadau
ysgrifenedig ynghylch y cais. Hefyd bydd yr AA yn ystyried unrhyw sylwadau a wneir
ar lafar yn y gwrandawiadau. Mae’r AA o dan ddyletswydd i gwblhau’r archwiliad o’r
cais erbyn diwedd y cyfnod o chwe mis sy’n dechrau ar y diwrnod ar ôl cau’r Cyfarfod
Rhagarweiniol.
Eitem
8.

Materion

Dyddiadau
Priodol

Dyddiad Cau 3

12 hanner
dydd

Dyddiad cau ar gyfer cyfleu’r canlynol i’r AA:
•

Sylwadau ar sylwadau ysgrifenedig

•

Ymatebion i sylwadau ar sylwadau perthnasol

•

Sylwadau ar asesiadau o effaith leol

•

Sylwadau ar ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr AA

•

Sylwadau ar Orchymyn Caniatâd Datblygu drafft diwygiedig yr
ymgeisydd

•

Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA ac a
dderbynnir cyn Dyddiad Cau 2

•

Unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA o dan Reol 17
Rheolau’r Archwiliad

Dydd
Mercher 27
Ebrill 2016

9.

Gwrandawiad mater penodol

Dydd
Mawrth 17
Mai 2016

10.

Gwrandawiad llawr agored

Dydd
Mawrth 17
Mai (Gyda’r
hwyr)

11.

Gwrandawiad mater penodol ar y Gorchymyn Cydsyniad ar
Ddatblygu drafft

Dydd
Mercher 18
Mai 2016

12.

Dyddiad Cau 4

12 hanner
dydd

Dyddiad cau ar gyfer cyfleu’r canlynol i’r AA:
•

Dogfennau ôl-wrandawiad gan gynnwys unrhyw grynodeb
ysgrifenedig o achos a wnaed ar lafar mewn unrhyw wrandawiad
ac unrhyw ddogfennau/diwygiadau a geisir gan yr AA

•

Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft diwygiedig yr ymgeisydd

•

Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA ac a
dderbynnir cyn Dyddiad Cau 3

•

Unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA o dan Reol 17

Dydd Iau 26
Mai 2016

Rheolau’r Archwiliad
13.

14.

Yr AA yn cyhoeddi:
•

Ail gwestiynau ysgrifenedig yr AA (os oes angen)

•

Hysbysiad o ddyddiad, amser a lleoliad ar gyfer gwrandawiad
mater penodol (os oes angen) a gwrandawiad caffaeliad
gorfodol (os oes angen)

Dyddiad Cau 5
Dyddiad cau ar gyfer cyfleu’r canlynol i’r AA:

15.

•

Ymatebion i ail gwestiynau ysgrifenedig yr AA

•

Sylwadau ar Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft diwygiedig yr
ymgeisydd

•

Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA ac a
dderbynnir cyn Dyddiad Cau 4

•

Unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA o dan Reol 17
Rheolau’r Archwiliad

Dyddiad Cau 6*
Dyddiad cau ar gyfer cyfleu’r canlynol i’r AA:
•

Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft terfynol yr ymgeisydd

*Dalier sylw: Ni fydd angen y dyddiad cau hwn os cynhelir
gwrandawiadau ar eitemau 18 a 19

Dydd
Mawrth 7
Mehefin
2016

12 hanner
dydd
Dydd
Gwener 17
Mehefin
2016

12 hanner
dydd
Dydd
Gwener 24
Mehefin
2016

16.

Amser a neilltuir ar gyfer gwrandawiad mater penodol (os oes
angen)

Dydd
Mercher 6
Gorffennaf
2016

17.

Amser a neilltuir ar gyfer gwrandawiad caffaeliad gorfodol (os oes
angen)

Dydd Iau 7
Gorffennaf
2016

18.

Dyddiad Cau 7*

12 hanner
dydd

Dyddiad cau ar gyfer cyfleu’r canlynol i’r AA:
•

Dogfennau ôl-wrandawiad gan gynnwys unrhyw grynodeb
ysgrifenedig o achos a wnaed ar lafar mewn unrhyw wrandawiad
ac unrhyw ddogfennau/diwygiadau a geisir gan yr AA

•

Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft terfynol yr ymgeisydd

Dydd Iau 14
Gorffennaf
2016

*Dalier sylw: Os na chynhelir gwrandawiadau ar eitemau 18 a
19, ni fydd angen y dyddiad cau hwn

19.

Yr AA yn cyhoeddi:
•

Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft yr AA (os oes angen er
mwyn hwyluso’r archwiliad)

•

Adroddiad ar Oblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
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Dydd
Gwener 22
Gorffennaf
2016*

*Dalier sylw: Os na chynhelir y gwrandawiadau ar eitemau 18
a 19, y dyddiad cyhoeddi fydd

Bydd baner ar dudalennau prosiect Glyn Rhonwy ar ein gwefan yn cael
ei diweddaru ar y diwrnod hwn i gadarnhau bod y dogfennau wedi’u
cyhoeddi.
20.

Dyddiad Cau 8
•

Sylwadau ar Orchymyn Caniatâd Datblygu drafft yr AA

•

Sylwadau ar yr adroddiad ar oblygiadau ar gyfer safleoedd
Ewropeaidd

•

Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA ac a
dderbynnir cyn Dyddiad Cau 7

•

Unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA o dan Reol 17
Rheolau’r Archwiliad

*Dalier sylw: Os na chynhelir y gwrandawiadau ar eitemau 18
a 19, y dyddiad cau fydd

Dydd
Mawrth 5
Gorffennaf
2016
12 hanner
dydd
Dydd
Mercher 3
Awst 2016*

12 hanner
dydd
Dydd
Mawrth
19
Gorffennaf
2016

21.

Dyddiad Cau 9

12 hanner
dydd

Dyddiad can ar gyfer derbyn:
•

Ymatebion i sylwadau ar Ochymyn Caniatâd Datblygu drafft yr
AA

•

Ymatebion i sylwadau ar Oblygiadau ar gyfer Safleoedd
Ewropeaidd

•

Sylwadau ar ymatebion i ail gwestiynau ysgrifenedig yr AA

•

Sylwadau ar unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA ac a
dderbynnir cyn Dyddiad Cau 8

•

Unrhyw wybodaeth arall a geisir gan yr AA o dan Reol 17
Rheolau’r Archwiliad

*Dalier sylw: Os na chynhelir y gwrandawiadau ar eitemau 17
ac 18, y dyddiad cau fydd

Dydd
Mercher 10
Awst 2016*

12 hanner
dydd
Dydd
Mawrth
26
Gorffennaf
2016

22.

Mae’r Awdurdod Archwilio (AA) o dan ddyletswydd i gwblhau’r
archwiliad o’r cais erbyn diwedd y cyfnod o chwe mis sy’n dechrau ar y
diwrnod ar ôl cau’r Cyfarfod Rhagarweiniol.
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Dydd Iau 8
Medi 2016
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