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1.0 Cyflwyniad
1.1

Paratowyd y Datganiad Cynllunio hwn i gefnogi cais cynllunio llawn ar gyfer
datblygu 18 annedd (‘y Datblygiad Arfaethedig’) ar 1.1 acer o dir oddi ar Ffordd
Newydd Coetmor, Bethesda ('Safle’r Cais').

1.2

Ysgogwyd y cais gan yr angen am dai fforddiadwy ym Methesda a Gwynedd i
gynorthwyo i fodloni’r anghenion tai yn y dyfodol yn y sir, i gefnogi twf economaidd
ac amrywio’r stoc tai.

1.3

Mae’r Datganiad Cynllunio hwn yn rhoi’r cefndir i’r Datblygiad Arfaethedig, yn
cwmpasu safle’r cais a’r ardal amgylchynol, y cyd-destun polisi a’r asesiadau
technegol sydd wedi ystyried effeithiau potensial y Datblygiad Arfaethedig ar
Safle’r Cais a’r ardal amgylchynol.

1.4

Lluniwyd y Datganiad Cynllunio i gynorthwyo Cyngor Gwynedd (yr Awdurdod
Cynllunio Lleol) wrth benderfynu ar y cais a dylid ei ddarllen ar y cyd â’r set o
ddogfennau cefnogol.

1.5

Dyma strwythur y Datganiad Cynllunio:
-

1.6

Cyflwyniad
Safle’r Cais a’r ardal amgylchynol
Y Datblygiad Arfaethedig
Ymgynghori cyn cyflwyno cais ac Ymgysylltu â’r Gymuned
Y Cyd-destun Polisi Cynllunio
Cydymffurfio â Pholisi Cynllunio
Yr achos o blaid datblygu
Ystyriaethau technegol
Casgliadau

Lluniwyd nifer o adroddiadau technegol i gefnogi’r cais hwn a dylid eu darllen ar y
cyd â’r Datganiad Cynllunio:
-

Adroddiad Arolwg Botanegol
Datganiad Dylunio a Mynediad
Asesiad Risg Llifogydd a Strategaeth Ddraenio
Adroddiad Ymchwil Tir
Arfarniad Ecoloegol Rhagarweiniol ac Arolwg Amlusgiaid
Datganiad Trafnidiaeth
Arolwg Coed ac Asesiad o’r effaith ar Goedyddiaeth
Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg

2.0

Safle’r Cais a’r ardal amgylchynol

2.1

Mae Safle’r Cais yn cwmpasu arwynebedd o tua 1.1 acer, wedi’i leoli oddi ar
Ffordd Newydd Coetmor ym Methesda. Mae’r safle’n wag ac yn cynnwys
gweddillion Cartref Preswyl Brig y Nant, sydd wedi datblygu’n glytwaith o laswelltir
a phrysg.

2.2

Mae gan y safle hanes cynllunio amrywiol, gyda’r manylion ar gael ar-lein:
•

C10A/0161/13/AM – Cais cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl
6 annedd sengl – Cymeradwywyd (06/11/2014)

•

C07A/0198/13/AM – Cais cynllunio amlinellol i adeiladu pedwar annedd –
Cymeradwywyd (04/10/2007)

•

3/13/154E – Newid defnydd i gartref nyrsio / cartref preswyl –
Cymeradwywyd (05/08/1986)

•

3/13/154A – Adeiladu annedd - Cymeradwywyd (06/07/1979)

2.3

Mae’r safle mewn ardal breswyl ac i’r gogledd a’r gorllewin mae tai deulawr yn
bennaf, er gwaethaf lefelau amrywiol y tir. Mae’r tir wedi’i ffinio gan
laswelltir/prysgdir agored i’r dwyrain a Ffordd Newydd Coetmor i’r de.

2.4

Mae’r safle mewn lleoliad da yng nghyd-destun y dref, yn agos at yr holl
gyfleusterau sy’n ofynnol gan drigolion:

2.5

2.6

•

Archfarchnad Londis 0.2 millltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir Swyddfa Bost Bethesda 0.2 milltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir Canolfan Feddygol yr Hen Orsaf 0.3 milltir i’r de.

•

Lleolir Ysgol Dyffryn Ogwen 0.2 milltir i’r gogledd ddwyrain.

•

Lleolir Llyfrgell Bethesda 0.3 milltir i’r de ddwyrain.

•

Mae tafarn The Bull Inn wedi’i lleoli 0.4 milltir i’r de ddwyrain.

Mae’r cysylltiadau cludiant isod wedi’u lleoli’n agos hefyd:
•

Mae bysiau’n uniongyrchol i Fangor a Chaernarfon yn gweithredu o Res
Ogwen, 0.6 milltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir gorsaf drenau Bangor 4 milltir i’r gogledd. Mae’r orsaf hon ar
Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru rhwng Crewe a Chaergybi.

•

Mae’r A5 100 metr i’r de, sy’n cysylltu i’r A55 a’r A487 – y prif ffyrdd ar
draws Gogledd Cymru.

Mae’r fynedfa i gerbydau a cherddwyr yn uniongyrchol o Ffordd Newydd Coetmor
i’r gorllewin, oddi ar ffordd breifat heb ei mabwysiadu a gynhwysir y tu mewn i ffin
y Cais.

2.7

Mae Safle’r Cais mewn Parth Llifogydd A ac nid oes unrhyw ddynodiadau ecolegol
nac amgylcheddol.

2.8

Nid yw’r safle wedi’i leoli mewn ardal gadwraeth ac nid yw’n cynnwys unrhyw
adeiladau rhestredig. Nid oes unrhyw ardaloedd cadwraeth nac asedau
treftadaeth ddigon agos i’w heffethio gan y datblygiad arfaethedig.

2.9

Mae’r safle y tu mewn i ffin ddatblygu Bethesda, fel yr amlinellir yng Nghynllun
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Diffinnir Bethesda fel ‘Canolfan
Gwasanaeth Lleol’ yng Ngwynedd yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

3.0

Y Datblygiad Arfaethedig

3.1

Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd cynllunio llawn am 18 annedd ar dir oddi ar Ffordd
Newydd Coetmor, Bethesda.

3.2

Darperir Cynllun y Safle i ddangos cynllun gosod y Datblygiad Arfaethedig yn
Safle’r Cais.

3.3

Darparwyd Cynlluniau Gweddluniau’r Safle hefyd i gefnogi’r cais a dangos y
raddfa a’r màs arfaethedig.

3.4

Datblygwyd y cynllun gosod, y raddfa, y dyluniad a’r màs mewn ymateb i’r
cyd-destun amgylchynol. Mae asesiad trylwyr y safle a’i fuddion wedi caniatàu
dyluniad sy’n uchafu cyfleoedd a nodweddion y safle. Cyflwynir hyn yn y
Datganiad Dylunio a Mynediad sy’n cyd-fynd â’r cais hwn.

Nifer a Dwysedd y Tai
3.5

Mae Cynllun y Safle’n rhoi manylion sut y byddai 18 annedd yn cael eu hadeiladu
ar Safle’r Cais. Datblygwyd Cynllun y Safle yn unol â Pholisi PCYFF 3 a dyhead y
Cyngor i ddarparu cymysgedd addas o anheddau sy’n cyfrannu at greu lle
deniadol a chynaliadwy i fyw.

3.6

Bydd graddfa a màs y datblygiad yn adlewyrchu graddfa gyffredinol y ffurfiau
adeiledig amgylchynol. Bydd yr adeiladau arfaethedig yn ddeulawr, sy’n cyd-fynd
â’r cyd-destun amgylchynol. Dyluniwyd yr adeiladau i weddu i’r tirwedd
amgylchynol a gwreiddio ynddo, heb dynnu oddi wrth nac effeithio ar amwynder
trigolion cyfagos.

3.7

Ystyrir bod y pecyn cynlluniau cefnogol yn dangos dyluniad ansawdd uchel sy’n
cyd-fynd â pholisïau PCYFF 3 a TAI 6 y Cynllun Datblygu Lleol, sy’n ei gwneud yn
ofynnol darparu dyluniad ansawdd uchel ar raddfa sy’n gyson â chymeriad yr
anheddiad.

Mynediad a pharcio
3.8

Bydd y fynedfa i gerbydau i’r datblygiad arfaethedig trwy fynediad oddi ar Ffordd
Newydd Coetmor, gan ddarparu cynllun gosod ffyrdd mwy traddodiadol yn y safle
yn cynnwys ffordd 5.5m o led a llwybrau troed 2m o led ar ddwy ochr y ffordd, yn
addas i’w mabwysiadu. Edrychwch ar y Datganiad Trafnidiaeth atodol am ragor o
fanylion, os gwelwch yn dda.

3.9

Mae un llwybr cyhoeddus wrth ymyl Safle’r Cais, o Ffordd Coetmor i’r gogledd,
trwy Safle’r Cais i Ffordd Newydd Coetmor, sy’n defnyddio’r ffordd fynedfa a rennir
sy’n bodoli eisoes. Bwriedir cadw’r llwybr hwn, heb unrhyw effaith ar ei lwybr yn
sgîl y datblygiad arfaethedig.

3.10

Bydd 36 lle parcio yn cael eu darparu. Mae hyn yn cydymffurfio â Safonau Parcio’r
Cyngor, yn unol â gofynion Polisi TRA 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

Coed
3.11

Cynhaliwyd Arolwg Coed ac Asesiad o’r Effaith ar Goedyddiaeth (Cyfeirnod
EE.891/RTA.26.001) gan Enfys Ecology. Mae’r Asesiad o’r Effaith ar
Goedyddiaeth yn ystyried goblygiadau’r datblygiad arfaethedig ar y coed a’r
gwrychoedd sy’n bodoli yn y safle ac sy’n darparu datrysiadau potensial i unrhyw
oblygiadau i goed lle bo’n bosibl.

4.0

Ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio ac
Ymgysylltu â’r Gymuned

4.1

Mae’r cais cynllunio hwn wedi’i seilio’n rhannol ar gyngor cyn cyflwyno cais
cynllunio a dderbyniwyd a’r ymgysylltu â’r gymuned lleol i’w gynnal cyn cyflwyno’r
cais.

Cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio
4.2

Cyflwynwyd cais cyn cyflwyno cais cynllunio ynghylch datblygu 18 annedd ar
Safle’r Cais i’r Cyngor ym mis Mawrth 2021.

4.3

Darparwyd yr ymateb ysgrifenedig dechreuol gan Idwal Williams ar 28 Ebrilll 2021.
Roedd yr ymateb ysgrifenedig yn ystyried yr egwyddor o ddatblygiad preswyl ar
Safle’r Cais a sut y gall y Datblygiad Arfaethedig fodloni’r gofynion polisi cynllunio,
dyluniad a thechnegol fel rhan o’r cais cynllunio arfaethedig.

4.4

Mae’r ymateb cyn cyflwyno cais cynllunio yn datgan fod safle’r cais y tu mewn i
ffin ddatblygu Bethesda yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac, o’r safbwynt
hynny, bod datblygu’r tir ar gyfer datblygiad preswyl yn dderbyniol mewn
egwyddor.

4.5

Roedd yr ymateb cyn cyflwyno cais cynllunio yn codi pryderon dechreuol ynghylch
y trefniadau mynediad arfaethedig, y cysylltiadau llwybr troed a’r potensial am
barcio wedi’i ddadleoli ar Ffordd Coetmor cyfagos.

4.6

Fodd bynnag, darparwyd gwybodaeth ychwanegol i’r Swyddog Priffyrdd ar wahân,
gyda’r ymgeisydd yn cadarnhau ei fod yn fodlon uwchraddio/gwella’r llwybr troed
sy’n bodoli eisoes trwy’r safle. Yn ychwanegol, diwygiwyd cynllun gosod
arfaethedig y safle i dynnu’r holl barcio tandem o’r fynedfa / pwyntiau gwasgu ac
yn union wrth ymyl y man troi er mwyn ymdrin â phryderon y Swyddog Priffyrdd.
Cadarnhaodd y Swyddog Priffyrdd bod y diwygiadau a’r parodrwydd i
uwchraddio’r llwybr troed yn ymdrin yn gadarnhaol â’i bryderon, ac mae’r cynnig
a ddangosir yn dderbyniol i’r Gwasanaeth Trafnidiaeth, fel y dangosir yn yr
ohebiaeth a gyflwynir yn Atodiad B y Datganiad Trafnidiaeth.

4.7

Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi ystyried yr ymateb cyn cyflwyno cais cynllunio
wrth ddatblygu cynllun y safle a dyluniad y fynedfa sy’n cyd-fynd gyda ac yn
cefnogi’r cais hwn.

Ymgynghori Cymunedol
4.8

Bydd ymgynghori cymunedol yn digwydd fel rhan o’r digwyddiad Ymgynghori cyn
cyflwyno cais cynllunio, er mwyn cael sylwadau am y cynigion drafft gan y rhai
mewn pellter dylanwadu o ran Safle’r Cais.

4.9

Bydd taflenni yn amlinellu’r cynigion yn cael eu danfon i eiddo sy’n agos at Safle’r
Cais. Bydd copi o’r cynigion yn cael eu hanfon at gynghorwyr lleol ac aelodau’r
Pwyllgor Cynllunio hefyd.

4.10

Bydd manylion llawn yr ymgynghori cymunedol yn cael eu cynnwys yn yr
Adroddiad Ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.

5.0

Y Cyd-destun Polisi Cynllunio
Cyflwyniad

5.1

Mae Adran 38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2
Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ar geisiadau cynllunio yn
unol â’r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn dynodi fel
arall. Mae’r ystyriaethau cynllunio’n cynnwys y Polisi Cynllunio Cenedlaethol a’r
Cynllun Datblygu Lleol.

Y Cynllun Datblygu wedi’i fabwysiadu
5.2

Mae’r Cynllun Datblygu ar gyfer ardal Cyngor Gwynedd yn cynnwys y dogfennau
isod:
-

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011- 2026

5.3

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cwmpasu’r cyfnod 2011 - 2026 a chafodd
ei fabwysiadu gan y Cyngor yn Ionawr 2017. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi’r
weledigaeth a’r strategaeth ofodol ar gyfer y rhanbarth yn ystod cyfnod y cynllun.

5.4

Mae Tabl 1 yn nodi’r polisïau allweddol yn y Cynllun Datblygu Lleol a fydd yn
berthnasol wrth asesu’r datblygiad arfaethedig.
Tabl 1 – Polisïau Cynllun Datblygu Lleol perthnasol

Polisi

Disgrifiad

Polisi PS1

Y Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig

Polisi PS2

Isadeiledd a Chyfraniadau Datblygwyr

Polisi ISA1

Darparu Isadeiledd

Polisi ISA5

Darparu Mannau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd

Polisi TRA2

Safonau Parcio

Polisi TRA4

Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth

Polisi PS4

Trafnidiaeth, Datblygu a Hygyrchedd Cynaliadwy

Polisi PS5

Datblygu Cynaliadwy

Polisi PCYFF1

Ffiniau Datblygu

Polisi PCYFF2

Meini Prawf Datblygu

Polisi PCYFF3

Dylunio a Siapio Lle

Polisi

Disgrifiad

Polisi PCYFF4

Dylunio a Thirlunio

Polisi PS17

Strategaeth Aneddleoedd

Polisi TAI2

Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol

Polisi TAI8

Cymysgedd Tai Priodol

Polisi TAI15

Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad

Polisi AMG5

Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol

Ystyriaethau Perthnasol
Polisi Cynllunio Cenedlaethol
5.5

Mae Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) yn darparu’r cyd-destun
polisi trosfwaol a chanllawiau ar gyfer cynllunio yng Nghymru. Prif amcan Polisi
Cynllunio Cymru yw sicrhau bod y system gynllunio yn cyfrannu tuag at gyflawni
datblygu cynaliadwy ac yn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd,
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy’n ofynnol gan Deddf Cynllunio (Cymru)
2015, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a deddfwriaeth
allweddol arall a’r dyletswyddau’n deillio o hynny megis y Dyletswydd
Cymdeithasol ac Economaidd.

5.6

Mae paragraff 2.21 yn cynghori y dylai awdurdodau cynllunio sicrhau ystyried y
buddion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y broses
gwneud penderfyniadau a’u hasesu yn unol â’r pum ffordd o weithio i sicrhau
cynnal asesiad cytbwys i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a'r
egwyddor Datblygu Cynaliadwy. Gellid cael achlysuron pan fydd un budd cynnig
datblygu neu ddyraniad safle yn gwrthbwyso eraill, ac mewn achosion o’r fath dylid
cyflwyno tystiolaeth gadarn i gefnogi’r penderfyniadau hyn, tra’n ceisio uchafu’r
cyfraniadau yn erbyn yr holl nodau llesiant.

5.7

Mae paragraff 2.22 yn cynghori fod y ffactorau allweddol mewn asesiad yn
ymwneud ag ystyriaethau cymdeithasol, ystyriaethau economaidd, ystyriaethau
diwylliannol ac ystyriaethau amgylcheddol.

5.8

Mae Adran 3 yn ymwneud a Dylunio a Siapio Lle yn weithredol. Mae’n ystyried
bod dylunio da yn creu lleoedd gwell. Mae paragraff 3.3 yn cynghori bod dylunio
da yn sylfaenol i greu lleoedd cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw, gweithio a
chymdeithasu. Mae dylunio yn fwy na phensaerniaeth adeilad yn unig, mae’n
cynnwys y berthynas rhwng holl elfennau’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a
rhwng pobl a lleoedd. Er mwyn cyflawni datblygu cynaliadwy mae’n rhaid i
ddylunio fynd y tu hwnt i estheteg a chynnwys agweddau cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y datblygiad, yn cynnwys sut y defnyddir
gwagle, sut mae adeiladau a pharth y cyhoedd yn cefnogi’r defnydd hwn, yn
ogystal â’r adeiladwaith, gweithrediad, rheolaeth a’i berthynas â’r ardal
amgylchynol.

5.9

Mae paragraff 3.55 yn datgan y dylid defnyddio tir wedi’i ddatblygu’n flaenorol (y
cyfeirir ato fel ‘tir llwyd’ hefyd) lle bynnag y bo modd (gweler y diffiniad trosodd) yn
lle safleoedd tir glas, lle bo’r tir llwyd yn addas i’w ddatblygu. Dylai tir o’r fath mewn
aneddleoedd gael ei ystyried yn gyffrediol fel bod yn addas ar gyfer datblygu
priodol lle bydd ei ailddefnyddio’n hybu egwyddorion cynaliadwyedd ac y gellir
goresgyn unrhyw gyfyngiadau.

5.10

Mae paragraff 4.2.2 yn cynghori fod rhaid i’r system gynllunio:
•

adnabod cyflenwad o dir i gefnogi darparu’r tai sy’n ofynnol i fodloni
anghenion gwahanol cymunedol ar draws pob daliadaeth;

•

alluogi darpariaeth amrediad o dai fforddiadwy a thai’r farchnad wedi’u
dylunio’n dda, sy’n ynni effeithlon ac ansawdd uchel a fydd yn cyfrannu at
greu lleoedd cynaliadwy; a

•

canolbwyntio ar ddarparu’r gofynion tai a nodwyd a’r cyflenwad tir
cysylltiedig.

5.11

Mae paragraff 4.2.1 yn cynghori y dylai datblygiadau tai newydd mewn ardaloedd
trefol a gwledig gynnwys cymysgedd o dai’r farchnad a thai fforddiadwy a
chymysgedd o ran maint a daliadaeth i ddiwallu’r amrediad o anghenion tai a
nodwyd a chyfrannu at ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chydlynus.

5.12

O ran dwysedd, mae paragraff 4.2.22 yn datgan y bydd angen i awdurdodau
cynllunio sicrhau eu bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir ac adeiladau
yn eu hardal trwy gyfrwng eu cynllun datblygu a’r broses rheoli datblygu yn eu
hardal. Rhaid annog dwyseddau uwch yng nghanol trefi a safleoedd eraill â
chysylltiadau cerdded, beicio a chludiant cyhoeddus da.
Nodiadau Cyngor Technegol
Nodyn Cyngor Technegol 5 – Cadwraeth Natur a Chynllunio

5.13

Mae Nodyn Cyngor Technegol 5 ‘Cadwraeth Natur a Chynllunio’ yn darparu
cyngor am sut y dylai’r system cynllunio defnydd tir gyfrannu at ddiogelu a
chyfoethogi bioamrywiaeth a chadwraeth daearegol.

5.14

Mae paragraff 16.1 yn datgan fod cadwraeth a chryfhau bioamrywiaeth yn rhan
annatod o gynllunio ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae gan y system gynllunio ran
bwysig i’w chwarae mewn cadwraeth natur, Gall defnyddio a datblygu tir achosi
bygythiadau i gadwraeth nodweddion naturiol a bywyd gwyllt. Mae newidiadau yn
y gorffennol wedi cyfrannu at golli integredd rhwydweithiau cynefinoedd trwy
gymryd tir, darnio, torri cysylltiad, tarfu, newidiadau hydrolegol ac effeithiau
niweidiol eraill. Ond gall datblygu gyflwyno cyfleoedd arwyddocaol i gyfoethogi
cynefinoedd bywyd gwyllt a mwynhad a dealltwriaeth ein treftadaeth naturiol.
Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio

5.15

Ystyriwyd y canllawiau yn Nodyn Cyngor Technegol 12 wrth lunio’r cynnig ac
adrodd am y materion Dylunio a Mynediad. Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo’n gryf i gyflawni dylunio da yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol sy’n
addas i’w bwrpas ac yn darparu cynaliadwyedd amgylcheddol, datblygiad
economaidd a chynhwysiant cymdeithasol.

5.16

Mae paragraff 5.5.1 Nodyn Cyngor Technegol 12 yn datgan bod y patrymau
anheddu nodweddiadol sy’n rhan o gymeriad llawer o Gymru wedi esblygu’n
rhannol mewn ymateb i dirwedd a thopograffeg amrywiol y wlad. Mae’r modd mae
datblygiad yn berthynol i’w gyd-destun tirlun gwledig neu forlun yn hanfodol i’w
lwyddiant. Golyga hyn bod dealltwriaeth o ansawdd tirwedd, yn cynnwys ei
gymeriad hanesyddol, yn elfennol i’r broses ddylunio.
Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth

5.17

Ystyriwyd Nodyn Cyngor Technegol 18 fel rhan o ddyluniad y Datblygiad
Arfaethedig. Nod Nodyn Cyngor Technegol 18 yw sicrhau bod datblygiadau
newydd yn cael eu lleoli lle mae, neu y bydd, mynediad da trwy gludiant
cyhoeddus, cerdded a beicio gan leihau’r angen i deithio a hybu cynhwysiant
cymdeithasol.

5.18

Mae Nodyn Cyngor Technegol 18 yn darparu arweiniad ynghylch hygyrchedd da,
gydag amcanion megis:
-

sicrhau bod datblygiad newydd yn cael ei leoli lle mae, neu y
bydd, mynediad da trwy gludiant cyhoeddus, cerdded a beicio
gan leihau’r angen i deithio a hybu cynhwysiant cymdeithasol.

-

sicrhau bod datblygiad newydd ac addasiadau mawr i
ddatblygiadau sy’n bodoli eisoes yn cynnwys darpariaeth
briodol ar gyfer cerddwyr (yn cynnwys y rhai â gofynion
mynediad a symudedd arbennig), beicio, cludiant cyhoedd a
rheoli traffig a pharcio/gwasanaethau.

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Gymraeg
5.19

Mae Nodyn Cyngor Technegol 20 yn darparu arweiniad ar sut mae’r system
gynllunio yn ystyried y goblygiadau i’r Gymraeg wrth baratoi Cynlluniau Datblygu
Lleol a gwneud penderfyniadau. Dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol ystyried
anghenion a lles y Gymraeg a, thrwy wneud hynny, gyfrannu at lesiant yr iaith.

6.0

Cydymffurfio â Pholisi Cynllunio
Egwyddor Datblygu

6.1

Mae Polisi PCYFF1 (Ffiniau Datblygu) yn nodi’r Ffiniau Datblygu ar gyfer y
Canolfannau Isranbarthol, Canolfannau Gwasanaeth Trefol, Canolfannau
Gwasanaeth Lleol, Pentrefi Gwasanaeth a Phentrefi Lleol / Gwledig / Arfordirol. Bydd
cynigion y tu mewn i Ffiniau Datblygu yn cael eu cymeradwyo yn unol â pholisïau a
chynigion y Cynllun hwn, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio
perthnasol.

6.2

Mae Safle’r Cais y tu mewn i ffin ddatblygu Bethesda a ddiffinnir fel Canolfan
Gwasanaeth Lleol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

6.3

Mae’r Datblygiad Arfaethedig ar raddfa sy’n briodol i’r cyd-destun datblygu
amgylchynol a ni fydd yn cael effaith niweidiol ar swyddogaeth a rôl gwasanaethau
lleol.

6.4

Mae’r Datganiad Cynllunio hwn a’r dogfennau cefnogol yn dangos fod y Datblygiad
Arfaethedig yn cydymffurfio â pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol ac ystyriaethau
perthnasol eraill.

6.5

Mae Polisi PCYFF2 (Meini Prawf Datblygu) yn datgan y dylai cynnig ddangos ei fod
yn cydymffurfio â’r polisïau perthnasol yn y Cynllun a pholisi a chanllawiau cynllunio
cenedlaethol. Dylai cynigion wneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir, yn cynnwys
cyflawni dwyseddau ar isafswm o 30 uned tai yr hectar ar gyfer datblygiadau preswyl.
Dylai cynigion hefyd ddarparu gwagle amwynder priodol i wasanaethu preswylwyr
presennol a’r dyfodol, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer storio, ailgylchu a rheoli
gwastraff.

6.6

Mae’r Polisi yn cynghori y bydd caniatâd cynllunio’n cael ei wrthod lle byddai’r
Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith niweidiol annerbyniol ar iechyd, diogelwch neu
amwynder preswylwyr preswylfodau lleol, defnyddiau tir ac eiddo eraill neu
nodweddion yr ardal oherwydd cynnydd mewn gweithgarwch, tarfu, dirgryniadau,
sŵn, llwch, mygdarthau, draeniad, llygredd golau neu ffurfiau llygredd neu niwsans
eraill.

6.7

Mae’r dadansoddiad polisi cynllunio hwn yn dangos sut mae’r Datblygiad Arfaethedig
yn cydymffurfio â’r polisïau Cynllun Datblygu Lleol perthnasol a dylid ei ystyried yn
ddatblygiad cynaliadwy.

6.8

Mae Safle’r Cais fymryn llai na 0.5 hectar. Nod y Datblygiad Arfaethedig yw darparu
18 annedd ar Safle’r Cais. Felly mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cyflawni mwy na’r
dwysedd tai sy’n ofynnol.

6.9

Ni chodwyd unrhyw faterion o ran yr asesiadau technegol cefnogol ynghylch yr
effeithiau ar y priffyrdd, draeniad, halogiad a’r seilwaith carthion. Bydd y Prif
Gontractwr yn gweithio yn unol â Chynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladwaith yn
ystod y gwaith adeiladu i sicrhau nad oes unrhyw effeithiau niweidiol ar drigolion
cyfagos oherwydd sŵn adeiladwaith, llwch, mygdarthau, sbwriel a ffurfiau llygredd
eraill.

6.10

Mae Polisi PS16 (Darpariaeth Tai) yn datgan, ar sail lefel yr anghenion tai a
ragfynegir, wedi’u cydbwyso yn erbyn y gallu i’w cyflawni, cyfyngiadau amgylcheddol
a thirwedd, rhagolygon economaidd a demograffig a’r proffil demograffig potensial, y
bydd y Cynghorau’n gwneud darpariaeth ar gyfer 7,184 o unedau tai rhwng 2011 a
2026. Bydd y gofyniad hwn yn cael ei fodloni trwy adnabod cyfleoedd ar gyfer tua
7,902 o unedau tai i alluogi lwfans llithro 10%.

6.11

Bydd cyflenwad cyson o dir tai ar gyfer isafswm o gyflenwad 5 mlynedd yn cael ei
gynnal trwy ddyrannu tir a hwyluso datblygu ar safleoedd ar hap a thrwy ddefnyddio
adeiladau sy’n bodoli eisoes.

6.12

Mae Astudiaeth Argaeledd Tir Tai ar y Cyd Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys
Môn yn datgan fod gan y cyngor gyflenwad 5.3 mlynedd o safleoedd tai y gellir eu
cyflawni. Fodd bynnag, mae Asesiad Marchnad Dai Lleol Gwynedd (2019) wedi nodi’r
angen am 707 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn flynyddol dros gyfnod y cynllun
(2018 – 2023). Mae’r Asesiad Marchnad Dai Lleol yn nodi y gellir edrych ar y rhaniad
mathau deiliadaeth cyffredinol ar sail pob safle unigol a bydd yn dibynnu ar y galw yn
y rhestrau aros bryd hynny. Anogir datblygwyr a Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig i drafod cymysgedd deiliadaeth cynlluniau newydd gyda’r tîm
Strategaeth Tai ar gam cynnar y broses ddatblygu i sicrhau bod y mathau cywir a’r
gymysgedd cywir o dai’n cael eu darparu ar y safle.

6.13

Mae’r Ymgeisydd wedi gofyn am gyngor gan Uned Tai Strategol Cyngor Gwynedd,
sydd wedi cadarnhau bod galw am anheddau fforddiadwy ym Methesda a bod
cymysgedd yr unedau arfaethedig yn cyd-fynd â’r galw cyfredol yn yr ardal hon.

6.14

Felly bydd y Datblygiad Arfaethedig yn cynorthwyo i fynd i’r afael â phrinder tai
fforddiadwy yng Ngwynedd, mewn lleoliad a aseswyd fel un addas gyda galw digonol
ar gyfer cynllun o’r math, maint a deiliadaeth yma.

6.15

Mae Polisi PS17 (Strategaeth Aneddleoedd) yn datgan y dylai datblygiadau tai gael
eu dosbarthu yn unol â’r strategaeth anheddu a ganlyn, wedi’i seilio ar lefel
darpariaeth gwasanaethau anheddle, swyddogaeth a maint (poblogaeth) ac yn
ddarostyngedig i’w allu i dderbyn datblygiad o ran agweddau amgylcheddol,
cymdeithasol a’i seilwaith.
Categori
Math o ddatblygiad
Canolfannau Gwasanaeth Lleol – 22% o dwf y Cynllun wedi’i leoli mewn:

(iii) Canolfannau Gwasanaeth Lleol

Bydd hyn trwy ymrwyniadau a
dyraniadau newydd, yn cynnwys
dyrannu safleoedd tai (tai marchnad
agored gyda chyfran o ddarpariaeth
fforddiadwy). Yn ychwanegol gellir
caniatàu safleoedd ar hap y tu mewn i’r
ffin datblygu.

6.16

Nid yw Safle’r Cais wedi’i ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl ond mae y tu mewn i
ffin ddatblygu Bethesda, lle gellir caniatàu safleoedd ar hap ar gyfer datblygiad
preswyl. Mae Bethesda mewn lleoliad cynaliadwy sy’n cael ei ystyried yn dref cymudo
ar ffordd yr A5, sy’n galluogi cyrraedd llawer o drefi a dinasoedd ar draws Gogledd
Cymru’n hawdd oherwydd ei agosrwydd at y prif lwybrau cludiant a thrafnidiaeth yng
Ngogledd Cymru.

6.17

Mae’r Datblygiad Arfaethedig ar raddfa priodol i’r cyd-destun cynllunio amgylchynol
ac ni fydd yn cael effaith niweidiol ar swyddogaeth a rôl gwasanaethau lleol.

6.18

Bydd effeithiau cronnus potensial yn cael eu hystyried gan y Cyngor fel rhan o’r
broses penderfynu ar y cais. Mater i’r Cyngor yw penderfynu faint o ddatblygu sy’n
briodol ym Methesda o’i ystyried yn erbyn y polisi cynllunio yng nghyswllt datblygu
cynaliadwy.

6.19

Mae’r gwaith asesu a gynhaliwyd yn nodi y byddai’r cynnig yn cael effaith gyfyngedig
ar wasanaethau a seilwaith lleol ac, ar gyfartaledd, mae’r cynnig yn cynrychioli
datblygu cynaliadwy.

6.20

Mae Polisi TAI 2 (Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol) yn datgan y bydd tai i
fodloni strategaeth y Cynllun mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol yn cael eu
darparu trwy ddyraniadau tai a safleoedd ar hap addas y tu mewn i’r ffin ddatblygu.

6.21

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cydnabod rôl Canolfannau Gwasanaeth
Lleol, gan nodi eu bod yn aml yn meddu ar hygyrchedd da trwy gludiant cyhoeddus
i’r Canolfannau haen uwch. Yn ystod cyfnod y Cynllun bydd twf tai yn cael ei gyfeirio
i dir yn neu ar gyrion y Canolfannau Gwasanaeth Lleol hyn. Bydd y Canolfannau’n
darparu cyfuniad o dai marchnad a thai fforddiadwy, yn cynnwys ar gyfer anghenion
lleol.

6.22

Mae Safle’r Cais y tu mewn i ffin ddatblygu Bethesda, a nodir fel Canolfan
Gwasanaeth Lleol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae Safle’r Cais yn dir llwyd,
mewn lleoliad preswyl yn gyfangwbl, a chymeradwywyd caniatâd cynllunio ar gyfer
datblygiad preswyl ar y safle yn 2014.

6.23

Felly mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â Pholisi TAI 2 ac yn cynrychioli
cyfle datblygu addas, cynaliadwy a chyflawnadwy.

6.24

Mae Polisi TAI 8 (Cymysgedd Tai Priodol) yn datgan y bydd y Cyngor yn gweithio â
phartneriaid i hybu cymunedau cymysg cynaliadwy trwy sicrhau bod yr holl
ddatblygiadau preswyl newydd yn cyfrannu at wella’r cydbwysedd tai ac yn bodloni
anghenion a nodwyd o ran y gymuned gyfan.

6.25

Dylai cynigion gyfrannu at greu cymunedau cymysg cynaliadwy trwy uchafu
darpariaeth tai fforddiadwy, sicrhau’r gymysgedd gywir o unedau tai a deiliadaeth i
fodloni anghenion cymunedau cyfredol a’r dyfodol yn ardaloedd y Cynllun a sicrhau
safonau dylunio uchel sy’n creu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol yn unol â
Pholisi PCYFF 3.

6.26

Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cyfrannu at y gofyniad lleol am darpariaeth tai
fforddiadwy, trwy ddarparu o leiaf 2 annedd fel rhai fforddiadwy i'w cyflawni yr angen
am dai lleol. Bydd y tai yn cael eu rheoli gan Grŵp Cynefin sy'n Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig (Cymdeithas Tai) sy'n darparu cartrefi ar draws chwech
Ardaloedd awdurdod lleol Gogledd Cymru a Gogledd Powys. Mae’r nifer, cymysgedd
a deiliadaeth wedi cael eu trafod gyda'r Uned Tai Strategol a chytunir arnynt fel rhan
o y negodi S106.

6.27

Dywed Polisi TAI 15 (Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad) y bydd y
Cynghorau’n ceisio sicrhau lefel briodol tai fforddiadwy ar draws ardal y cynllun trwy
weithio mewn partneriaeth â Darparwyr Cofrestredig, datblygwyr a chymunedau lleol
i fodloni’r targed isafswm.

6.28

Bydd yn ofynnol i’r holl ddatblygiadau gyflawni cymysgedd priodol o ran deiliadaeth,
mathau a meintiau tai fforddiadwy i ddiwallu’r anghenion lleol.

6.29

Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn ceisio darparu o leiaf 10% o'r tai yn fforddiadwy, mae
hyn yn cydymffurfio â'r gofyniad polisi.

6.30

Dyluniwyd cymysgedd a deiliadaeth yr unedau i uchafu cyfleoedd y safle hefyd –
trafodwyd y cynllun gosod a’r ddarpariaeth derfynol a chytuno arnynt gyda’r Uned Tai
Strategol cyn cyflwyno’r cais.

Dylunio a Thirlunio
6.31

Mae Polisi PCYFF 3 (Dylunio a Siapio Lle) yn datgan y disgwylir i’r holl gynigion
gyfleu dylunio ansawdd uchel sy’n ystyried y cyd-destun naturiol, hanesyddol a’r
amgylchedd adeiledig ac sy’n cyfrannu at greu lleoedd deniadol a chynaliadwy.

6.32

Mae’r pecyn cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos pwyslais cryf ar ddyluniad sy’n cydfynd â’r ffurf, graddfa a chynllun gosod lleol o ran y datblygiadau cyfagos, gan ategu
cymeriad cyffredinol ac estheteg yr ardal.

6.33

Edrychwch ar y Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd am ragor o fanylion am
y dyluniad arfaethedig a sut mae’r cyd-destun amgylchynol wedi cynorthwyo i
ddatblygu’r cynigion.

6.34

Dywed Polisi PCYFF 4 (Dylunio a Thirlunio) y dylai’r holl gynigion integreiddio i’w
hardal amgylchynol. Bydd cynigion nad ydynt yn dangos (mewn modd sy’n briodol i
natur, graddfa a lleoliad y datblygiad arfaethedig) sut yr ystyriwyd tirlunio o’r dechrau
fel rhan o’r cynnig dylunio yn cael eu gwrthod.

6.35

Mae Cynllun y Safle a’r disgrifiad cefnogol yn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn
rhoi manylion y strategaeth tirlunio a mannau agored amlinellol. Fodd bynnag, bydd
yr wybodaeth hon yn cael ei chadarnhau ar y cam amodau cynllunio.

6.36

Mae Polisi PS5 (Datblygu Cynaliadwy) yn datgan y bydd datblygu’n cael ei gefnogi
lle y dangosir ei fod yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.

6.37

Mae paragraff 8 y Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn datgan fod cyflawni
datblygu cynaliadwy yn golygu fod gan y system gynllunio dair amcan trosfwaol, sy’n
rhyngddibynnol ac angen eu cyflawni mewn ffyrdd sy’n cefnogi’i gilydd (fel y gellir
cymryd cyfleoedd i sicrhau enillion net ar draws pob un o’r amcanion gwahanol):
Economaidd; Cymdeithasol ac Amgylcheddol.

6.38

Mae Adran 7 (Yr Achos o blaid Datblygu) y Datganiad Cynllunio hwn yn dangos fod
y Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys datblygu cynaliadwy ar draws y tri dimensiwn.

6.39

Mae Polisi ISA 5 (Darpariaeth Mannau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd) yn
datgan y disgwylir i gynigion tai newydd am 10 neu ragor o anheddau, mewn
ardaloedd lle nad yw’r mannau agored sy’n bodoli yn medru bodloni anghenion y
datblygiad tai arfaethedig, ddarparu mannau agored addas yn unol â safonau
meincnod Fields in Trust (FiT) o 2.24 hectar am bob 100 o boblogaeth.

6.40

Ni ddarperir unrhyw fannau agored cyhoeddus fel rhan o’r Datblygiad Arfaethedig,
ond darperir gerddi ac ardaloedd amwynder preifat maint addas i bob annedd.

6.41

Cyhoeddwyd canllawiau am bellter ac amser cerdded derbyniol gan FiT yn ei ddogfen
‘Beyond the Six Acre Standard’ (2015). Mae canllawiau FiT, ochr yn ochr â
Chanllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Gwynedd – Mannau Agored mewn
Datblygiadau Preswyl Newydd (Mawrth 2019) yn darparu’r safonau hygyrchedd a
ganlyn:

6.42

•

Ardal chwarae lleol – pellter cerdded 100 metr.

•

Ardal chwarae lleol yn cynnwys offer chwarae – pellter cerdded 400 metr.

•

1.2km oddi wrth faes chwaraeon

Mae’r fynedfa i Safle’r Cais nesaf at Fan Amwynder sy’n cysylltu ag Ardal Chwarae
sy’n cynnwys offer chwarae oddi ar Ffordd Bangor (A5). Hefyd mae maes
chwaraeon/gwagle hamdden (Caeau Rygbi Bethesda) 650m i’r de (pellter cerdded 7
munud) a thir addysg sy’n gysylltiedig ag Ysgol Dyffryn Ogwen ddim ond 100m i’r
gogledd. Felly mae swm y ddarpariaeth mannau agored hygyrch yn agos at safle’r
cais yn uchel a felly ni ddylai fod angen darpariaeth ychwanegol ar y safle.

Bioamrywiaeth
6.43

Dywed Polisi AMG 5 (Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol) fod rhai i gynigion warchod
a, lle bo’n briodol, gryfhau bioamrywiaeth a nodwyd fel bioamrywiaeth pwysig i’r ardal
leol trwy osgoi effeithiau niweidiol arwyddocaol trwy leoli datblygiad newydd yn
sensitif ac ystyried cyfleoedd i greu, gwella, a rheoli cynefinoedd bywyd gwyllt a
thirwedd naturiol.

6.44

Cyflwynwyd Arfarniad Ecoolegol Rhagarweiniol i gefnogi’r cais. Mae’n dangos na
chofnodwyd unrhyw rywogaethau gwarchodedig yn ystod yr arolwg ond bod
potensial i ddraenogod ac adar yn nythu fod yno ar adeg berthnasol y flwyddyn. Felly
argymhellwyd rhai rhagofalon.

6.45

Daeth adroddiad yr arolwg botanegol i’r casgliad, er y cofnodwyd nifer uchel o
rywogaethau ar y safle, nid yw’n dynodi cyfoeth rhywogaethau yn hytrach mae’n
deillio o dir wedi tarfu arno a gwahanol rywogaethau wedi sefydlu eu hunain mewn
rhannau o’r safle. Felly gwerth cyfyngedig sydd i’r llystyfiant o ran cadwraeth.

6.46

Dan Bennod 6 Polisi Cynllunio Cymru 11, mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio geisio
cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth weithredu ei swyddogaethau. Er mwyn
bodloni’r amod hwn argymhellwyd yn yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol y dylid
cynnwys llety newydd i ystlumod fel rhan integrol o rai o’r adeiladu, a bod
rhywogaethau o fudd i fywyd gwyllt yn cael eu cynnwys yn unrhyw gynllun tirlunio.
Cynhwysir hyn a rhoir manylion ar y cam amodau cynllunio.

6.47

Mae Polisi LP33 (Coed) yn datgan na fydd y Cyngor yn rhoi caniatâd cynllunio i
ddatblygiadau sy’n bygwth coed neu goetiroedd amwynder arwyddocaol, un ai’n
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

6.48

Cyflwynwyd Arolwg Coed ac Asesiad Effaith Coedwigaeth i gefnogi'r cais. Mae hyn
yn dangos bod 9 coeden unigol a 4 grŵp o goed yn cael eu dileu i hwyluso'r
datblygiad. Mae'r mwyafrif o'r rhain wedi'u hasesu fel gwerth coedwrol isel a thri o
werth cymedrol. Maent i gyd wedi'u lleoli naill ai'n uniongyrchol o fewn ôl troed y
datblygiad newydd neu'n rhy agos i'w gadw mewn cyflwr iach a sefydlog. Mae un
goeden ar dir trydydd parti wedi cwympo ar draws ffin y safle a bydd angen ei symud.
Gweler y cyflwynwyd Asesiad Effaith Coedwigaeth am fanylion pellach.

Trafnidiaeth a Pharcio
6.49

Dywed Polisi TRA2 (Safonau Parcio) y dylai’r ddarpariaeth parcio ar gyfer pob dull
cludiant fod yn unol â Safonau Parcio’r Cynghorau.

6.50

Nod y Datblygiad Arfaethedig yw darparu 36 man parcio, sy’n cydymffurfio â Safonau
Parcio’r Cynghorau.

6.51

Mae Polisi TRA 4 (Rheoli Ardrawiadau Cludiant) yn datgan, lle bo’n briodol, dylid
cynllunio a dylunio cynigion mewn modd sy’n hybu’r dulliau cludiant mwyaf
cynaliadwy gan ystyried yr hierarchaeth defnyddwyr. Bydd cynigion a fyddai’n achosi
niwed annerbyniol i weithredu diogel ac effeithlon y briffordd, cludiant cyhoeddus a
rhwydweithiau symud eraill, yn cynnwys llwybrau cerdded a beicio, hawliau tramwy
cyhoeddus a llwybrau ceffylau, yn cael eu gwrthod.

6.52

Mae’r Datganiad Trafnidiaeth a’r Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd i
gefnogi’r cais dhwn yn dangos fod safle’r cais a’r Datblygiad Arfaethedig ei hun yn
hygyrch i bob dull cludiant, gyda’r holl ffyrdd a llwybrau mewnol wedi’u dylunio i
hwyluso’r holl ddefnyddwyr ac annog defnyddio dulliau cludiant cynaliadwy.

6.53

Dengys y Datganiad Trafnidiaeth fod gan y datblygiad arfaethedig ddyluniad a
chynllun gosod mynediad boddhaol, gyda phwyslais sy’n ffafrio dulliau cludiant
cynaliadwy.

6.54

Dywed Polisi PS4 (Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd) y dylid
cynllunio a dylunio cynigion, lle bo’n briodol, mewn modd sy’n hyrwyddo’r dulliau
cludiant mwyaf cynaliadwy, gan ystyried hierarchaeth defnyddwyr.

6.55

Lleolir arosfan bws 0.2 milltir (taith gerdded 4 munud) o Safle’r Cais, ar yr A5, y tu
allan i Londis, gyda gwasanaethau rheolaidd i Fangor, lle gellid cael cysylltiadau
cludiant i ardal ehangach.

6.56

Mae’r Datganiad Trafnidiaeth a gyflwynwyd i gefnogi’r cais yn dangos y gellir
cyrraedd y safle trwy amrywiaeth o ddulliau cludiant cynaliadwy.

Seilwaith a Chyfraniadau
6.57

Mae Polisi PS2 (Isadeiledd a Chyfraniadau Datblygwyr) yn datgan y bydd y
Cynghorau yn disgwyl i ddatblygiadau newydd sicrhau un ai bod darpariaeth ddigonol
seilwaith hanfodol ar gael neu’n cael ei ddarparu mewn modd amserol i wneud y
cynnig yn dderbyniol.

6.58

Os yw cyfraniadau ac ymrwymiadau cynllunio’n ofynnol, byddant yn cael eu cytuno
gyda’r Cyngor yn ystod y trafodaethau cytundeb Adran 106.

6.59

Dywed Polisi ISA 1 (Darpariaeth Isadeiledd) y rhoir caniatâd i gynigion lle bo capasiti
digonol yn bodoli neu lle bydd yn cael ei ddarparu mewn modd amserol. Lle bo
cynigion yn cynhyrchu angen perthynol am isadeiledd newydd neu wedi’i wella, ac
nad yw hyn yn cael ei ddarparu gan wasanaeth neu gwmni isadeiledd, rhaid i’r cynnig
gyllido hyn.

6.60

Ni chodwyd unrhyw faterion o ran effeithiau ar yr isadeiledd priffyrdd, draenio na
charthion wrth gynnal yr asesiadau technegol cefnogol.

6.61

Mae’r gwaith asesu a wnaed yn nodi fod effaith y cynigion yn gyfyngedig ac, wrth
bwyso a mesur, mae’r cynigion yn cynrychioli datblygu cynaliadwy.

6.62

Os nad yw unrhyw isadeiledd sy’n bodoli eisoes yn ddigonol i hwyluso adeiladu 18
annedd ychwanegol yna bydd yr Ymgeisydd yn trafod y camau gweithredu perthnasol
gyda’r Cyngor.

Y Gymraeg
6.63

Mae Polisi PS1 (Y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig) yn datgan y bydd y Cynghorau’r
hybu a chefnogi defnydd y Gymraeg yn ardal y Cynllun. Cyflawnir hyn trwy ei gwneud
yn ofynnol darparu Datganiad ac Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg i gefnogi’r Cais
Cynllunio. Gwrthodir ceisiadau lle byddent yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad
a chydbwysedd iaith cymuned.

6.64

Cyflwynwyd Datganiad ac Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg i gefnogi’r cais hwn.
Dengys yr adroddiad y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effeithiau buddiol ar y
Gymraeg a’r gymuned ym Methesda trwy ddarparu tai fforddiadwy a thai marchnad i
fodloni angen a nodwyd, er na ddisgwylir unrhyw newid penodol i gyfanswm nifer y
siaradwyr Cymraeg.

7.0

Yr Achos o blaid Datblygu

7.1

Mae Adran 4.2 Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11) yn cynghori y dylai datblygiad
tai newydd gynnwys cymysgedd o fathau tai fforddiadwy a thai marchnad,
amrywiaeth deiliadaeth a meintiau i ddiwallu ystod o anghenion tai a nodwyd a
chyfrannu at ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chydlynus. Dylai’r system
gynllunio nodi cyflenwad o dir i gefnogi cyflawni’r gofyniad tai i ateb anghenion
gwahanol cymunedau ar draws yr holl ddeiliadaethau.

7.2

Nodwyd gofyniad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd am isafswm o 7,184 annedd
dros gyfnod y cynllun, 2011- 2026, sy’n gyfwerth i 479 annedd y flwyddyn ar
gyfartaledd. Fodd bynnag, nododd Asesiad Marchnad Dai Lleol Gwynedd (2018)
fod angen 707 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol y flwyddyn rhwng 2018 a 2023 i
fodloni’r galw cyfredol a’r galw a ragfynegir am anheddau fforddiadwy.

7.3

Felly dylai’r datblygiad arfaethedig o 18 cartref fforddiadwy gynorthwyo i gyfrannu
at nifer yr anheddau sy’n ofynnol ar draws ardal y farchnad dai i fodloni’r angen a
nodwyd am anheddau fforddiadwy.

7.4

Y gymysgedd tai a argymhellwyd yn yr Asesiad Marchnad Dai Lleol ar gyfer
datblygiadau tai marchnad oedd: 40% o unedau 1-2 ystafell wely, 30% yr un o
unedau 3 neu 4+ ystafell wely. Fodd bynnag, diffinnir y gymysgedd a argymhellir
ar gyfer tai cymdeithasol yn y Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (2018)
fel: 26% anheddau 1 ystafell wely; 44% anheddau 2 ystafell wely; 23% anheddau
3 ystafell wely a 6% anheddau 4+ ystafell wely.

7.5

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn bwriadu darparu 12 (66.6%) annedd 2 ystafell
wely; 4 (22.2%) annedd 3 ystafell wely; a 2 (11.1%) annedd 4 ystafell wely. Mae’r
gymysgedd anheddau hyn yn cyd-fynd yn fras â’r gymysgedd anheddau a
argymhellir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (2018), er na chynigir
unrhyw anheddau 1 ystafell wely. Nid yw’r lleoliad rhannol swbwrbaidd a
nodweddion y safle yn gweddu i fflatiau un ystafell wely.

7.6

Datblygwyd y gymysgedd arfaethedig anheddau preswyl mewn partneriaeth â
landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n awyddus i fod yn gyfrifol am reoli’r ystad
pan fydd wedi’i hadeiladu. Lluniwyd y gymysgedd a’r deiliadaethau yn dilyn
ystyried nodweddion lleol y safle yn ofalus, y galw am dai fforddiadwy ym
Methesda, demograffeg lleol a’r awydd i uchafu potensial datblygu’r safle hygyrch
hwn sy’n safle y gellir ei gyflawni.

7.7

Mae Safle’r Cais yn safle tir llwyd heb ei feddiannu, nad yw’n rhoi unrhyw fudd
cyhoeddus, amgylchedd nac ecolegol, tra bydd y Datblygiad Arfaethedig yn
darparu:

•

Bydd 18 annedd yn cael eu datblygu, a bydd 2 neu fwy ohonynt yn
fforddiadwy. Mae cartrefi fforddiadwy’n cynorthwyo i wella iechyd
cyhoeddus trwy ddarparu sefydlogrwydd i deuluoedd ac unigolion incwm
isel; mae’n gwella’r economi fel y dangosodd astudiaeth yn 2014 gan y
Ganolfan Ymchwil Economaidd a Busnes a ddangosodd, am bob punt a
fuddsoddwyd yn adeiladu tai fforddiadwy, cynhyrchwyd £1.42 yn yr
economi ehangach; ac yn gyffredinol mae tai newydd yn fwy cynaliadwy
gyda gwell effeithlonrwydd ynni a defnyddio dŵr yn effeithlon nag eiddo
rhent hŷn.

•

Mae Safle’r Cais yn wag ac yn cynnwys prysg yn bennaf gyda glaswelltir
wedi gordyfu, ar dopograffeg tonnog. Bydd y Datblygiad Arfaethedig yn
gwneud gwell defnydd o’r tir trwy dai fforddiadwy.

•

Bydd y Datblygiad Arfaethedig yn arwain at enillion net o ran
bioamrywiaeth ar draws y safle, gyda mesurau fel plannu coed a
gwrychoedd cynhenid, cael gwared ar rywogaethau goresgynnol a gosod
blychau ystlumod.

7.8

Prif amcan Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11) yw sicrhau bod y system gynllunio’n
cyfrannu at gyflawni datblygu cynaliadwy ac yn gwella llesiant cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf
Cynllunio (Cymru) 2015, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a
deddfwriaeth allweddol a dyletswyddau sy’n deillio ohonynt, megis y Dyletswydd
Cymdeithasol ac Economaidd

7.9

O ran Polisi Cynllunio Cymru mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys datblygiad
cynaliadwy, ar draws y pedwar dimensiwn. Gellir crynhoi buddion y cynnig, yn
ychwanegol at y rhai a nodwyd uchod, fel a ganlyn:

7.10

Rôl Cymdeithasol:
•

Bydd darparu 18 cartref, mewn amrediad o feintiau a deiliadaeth, yn mynd
i’r afael ag anghenion y gymuned fel y nodwyd yn yr Asesiad Marchnad
Dai Lleol.

•

Bydd cysylltiadau uniongyrchol yn cael eu darparu a’u hwyluso fel rhan o’r
Datblygiad Arfaethedig i’r rhwydwaith llwybrau troed a mannau agored
cyfagos.

•

Mae’r safle lai na 1km oddi wrth wasanaethau dyddiol hanfodol megis siop
gyfleustra, caffis, tafarndai, meithrinfa, swyddfa bost a chanolfan feddygol,
gan gynorthwyo i sicrhau hyfywedd y gwasanaethau hyn yn y dyfodol.

•

7.11

7.12

7.13

Cynigir cludiant cyhoeddus digonol ym Methesda, yn cynnwys
gwasanaethau bws rheolaidd i Fangor. Mae gwasanaethau bws rheolaidd
yn gweithredu o Fangor i Gaernarfon, Pwllheli, Porthmadog, Conwy a
Llandudno. Mae gorsaf drenau Bangor ar Reilffordd Arfordir Gogledd
Cymru ac mae’n cynnig gwasanaethau uniongyrchol rheolaidd i Gaergybi,
Conwy, Y Rhyl, Caer a Crewe, gyda gwasanaeth uniongyrchol dyddiol i
Birmingham a Llundain (trwy Avanti West Coast).

Rôl Economaidd:
•

Gellid disgwyl i drigolion y datblygiad yn y dyfodol wario £554,112 y
flwyddyn yn yr ardal leol, gan ddefnyddio data o’r Arolwg Gwariant
Teuluoedd (2019) (£592 yw’r gwariant cyfartalog y tŷ bob wythnos).

•

Yn ôl teclyn cyfrifyddu’r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai, byddai’r Datblygiad
Arfaethedig yn:
o

Cefnogi cyflogi 55 o bobl.

o

Cynyddu gwariant ar hamdden, chwaraeon cymunedol a mannau
agored fesul £14,511.60.

o

Cynhyrchu £14,511.60 tuag at wariant ar addysg a allai ddarparu
hyd at 6 lle ystafell ddosbarth.

o

Cynhyrchu £216,954 mewn refeniw treth.

o

Cynhyrchu £20,330.28 mewn refeniw Treth Gyngor.

Rôl Amgylcheddol:
•

Bydd dylunio da yn rhan sylfaenol o’r datblygiad.

•

Bydd y datblygiad yn darparu gwagle mewnol ac allanol digonol ar gyfer
gwastraff y gellir ac na ellir ei ailgylchu.

•

Bydd y datblygiad yn hyrwyddo defnyddio adnoddau’n effeithlon trwy reoli
gwastraff y safle adeiladu yn effeithiol a phriodol.

•

Bwriedir defnyddio deunyddiau ag effeithiau amgylcheddol is dros eu cylch
oes.

•

Cyflwynir cynllun tirlunio i feddalu a sgrinio’r cynllun arfaethedig yn ogystal
â gwella bioamrywiaeth y safle a chynyddu mynediad preswylwyr i’r
isadeiledd gwyrdd.

•

Ni fydd y dŵr arwyneb sy’n cael ei ollwng o’r datblygiad arfaethedig yn fwy
na’r dŵr ffo o’r defnydd sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Rôl Diwylliannol:

•

Dywedir bod perchnogaeth cartref yn hybu hunan werth, gwaredu
effeithiau ynysu (i’r tenant) y berthynas rhwng tenant a landlord preifat ac
yn annog pobl – gan fod ganddynt fuddiant yn eu cartref – i gymryd rhan
yn y gymuned maent yn byw ynddi.

•

Bydd cynnydd yn y ddarpariaeth tai fforddiadwy, gyda chymysgedd
meintiau a deiladaeth, yn darparu dewisiadau tai ac yn lleihau’r angen i
drigolion symud i ardaloedd erailll, a thrwy hynny gadw’r ymdeimlad o
gymuned a diwylliant cyffredin.

8.0

Ystyriaethau Technegol
Ecoleg

8.1

Cynhaliwyd Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol gan Cambrian Ecology i wirio natur
y tir a, lle bo’n bosibl, cael gwybodaeth am unrhyw gynefinoedd bywyd gwyllt neu
rywogaethau a allai fod yn bresennol sy’n cael blaenoriaeth, a phenderfynu a
fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arnynt. Cyflwynwyd yr Arfarniad hwn i
gefnogi’r cais, a darperir crynodeb y canfyddiadau isod.

8.2

Datgelodd yr arolwg dechreuol fod y safle yn gyn ardd eiddo a gafodd ei ddifa gan
dân a’i ddymchwel yn ddiweddarach, sydd wedi datblygu’n glytwaith o brysg a
glaswelltir. Yn dilyn sylwadau gan Uwch Swyddog Bioamrywiaeth Cyngor
Gwynedd comisiynwyd arolwg botanegol, ynghyd â set o arolygon ymlusgiaid.

8.3

Daeth adroddiad yr arolwg botanegol i’r casgliad, er bod nifer uchel o rywogaethau
wedi’u cofnodi ar y safle, nid oedd yn arwydd o gyfoeth rhywogaethau yn hytrach
presenoldeb tir wedi’i darfu a gwahanol rywogaethau wedi meddiannu gwahanol
rannau. Felly gwerth cyfyngedig sydd i’r llystyfiant o ran cadwraeth.

8.4

Ni chofnodwyd unrhyw rywogaethau gwarchodedig yn ystod yr arolwg ond mae
potensial i ddraenogod ac adar yn nythu fod yno ar adeg berthnasol y flwyddyn
Felly argymhellwyd rhai rhagofalon.

8.5

Roedd yr holl arolygon ymlusgiaid yn negyddol.

8.6

Cofnodwyd un rhywogaeth estron, ar ffurf clymog Siapan (Fallopia japonica), yn
ystod yr arolygon. Mae’n cael ei ddosbarthu fel Rhywogaeth Estron Goresgynnol
dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwladol ac o ganlyniad mae ymrwymiadau
cyfreithol o ran achosi neu ganiatàu i’r planhigyn hwn ledaenu.

8.7

Cynhaliwyd chwiliad cofnodion biolegol trwy’r Ganolfan Cofnodion Lleol i alluogi
asesu’r safle yng nghyd-destun y tirwedd ehangach. Datgelodd y chwiliad hwn
nad oes unrhyw safleoedd gwarchodedig/dynodedig mewn radiws 1km a allai gael
ei effeithio gan y cynigion.

8.8

Mae cofnod o ddraenogod (Erinaceus europaeus) yn y cyffiniau a fydd yn cael eu
hystyried yn ystod y cyfnod adeiladu, a nifer o rywogaethau ystlumod y bydd
angen eu hystyried o ran y goleuadau allanol.

8.9

Dan Bennod 6 Polisi Cynllunio Cymru 11 rhaid i awdurdodau cynllunio geisio
cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth weithredu eu swyddogaethau. Er mwyn
bodloni’r amod hwn awgrymwyd cynnwys llety newydd ar gyfer ystlumod fel rhan
integrol o rai o’r adeiladau, a chynnwys rhywogaethau sydd o fudd i fywyd gwyllt
mewn unrhyw gynllun tirlunio.

8.10

Negeseuon allweddol:
1.
Roedd yr arolygon ymlusgiaid a wnaed ar gais Cyngor Gwynedd yn
negyddol, gweler Adran 5.2 (yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol).

2.
Bydd yn ofynnol cael gwared ar a difa’r clymog Siapan sydd ar y safle,
gweler Adran 9.2.3 (yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol).
3.
Bydd yn ofynnol ystyried y potensial fod ystlumod yn defnyddio’r stribed
coetir i’r de a’r gorllewin i glwydo, hel bwyd a chymudo o ran y goleuadau,
gweler Adran 9.3.1 (yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol).
4.
Bydd angen rhagofalon oherwydd presenoldeb potensial draenogod ac
adar yn nythu, gweler Adrannau 9.3.2 a 9.3.3 (yr Arfarniad Ecolegol
Rhagarweiniol).
5.
Argymhellir cynnwys llety newydd ar gyfer ystlumod a phlannu
rhywogaethau sy’n fuddiol i fioamrywiaeth, gweled Adran 10 (yr Arfarniad
Ecolegol Rhagarweiniol).

Coedyddiaeth`
8.11

Cynhaliwyd Arolwg Coed ac Asesiad o’r Effaith ar Goedyddiaeth gan Enfys
Ecology. Canfu eu hadroddiad, ar sail asesiad gwrthrychol a gynhaliwyd yn unol
â BS 5837:2005 Coed yng nghyswllt Adeiladwaith – Argymhellion, bod pedair
coeden neu grwpiau coed Categori B, 11 o rai Categori C ac un Categori U yn neu
o fewn pellter dylanwadu ar y safle. Cofnodwyd dau grŵp coetiroedd hefyd.
Dangosir lleoliadau’r coed, eu categorïau ansawdd, Ardaloedd Diogelu
Gwreiddiau a lledaeniad eu canopi ar Ddarluniad 1 – Cynllun Cyfyngiadau Coed.

8.12

Nid oedd unrhyw goed yn neu’n gyfagos at y safle yn ddarostyngedig i Orchymyn
Gwarchod Coed nac mewn Ardal Gadwraeth.

8.13

Bydd rhaid dymchwel 9 coeden unigol a 4 grŵp coed i hwyluso’r cynigion datblygu.
Mae mwyafrif y rhain o werth coedyddiaeth isel a thri o werth cymedrol. Fe’u lleolir
un ai’n uniongyrchol yng nghynllun gosod y datblygiad newydd neu’n rhy agos i’w
cadw mewn cyflwr iach a sefydlog. Mae un goeden ar dir trydydd parti wedi syrthio
ar draws ffin y safle a bydd angen ei gwaredu.

8.14

Bydd angen ffensys amddiffyn dros dro i ddynodi Parth Eithrio Adeiladwaith a
chreu parth clustogi ar hyd ymyl y coetiroedd sy’n bodoli eisoes. Cyn hyn
argymhellir bod coronau’r coed ar hyd yr ymyl hwn yn cael eu tocio er mwyn lleihau
problemau llechfeddiant yn y dyfodol. Gellir lliniaru colled y gorchudd coed a’r
cynefin cysylltiedig trwy blannu coed newydd. Bydd gwagle addas yn ngerddi ffrynt
yr eiddo newydd i sefydlu 7 coeden newydd â dimensiynau coron canolig i fawr.
Argymhellir plannu i ychwanegu at y coetiroedd.

Trafnidiaeth
8.15

Cynhyrchwyd Datganiad Trafnidiaeth gan SCP a’i gyflwyno i gefnogi’r cais. Mae’n
dangos y bydd y fynedfa i gerbydau i’r datblygiad arfaethedig yn cael ei gyflawni
trwy fynediad arwyneb a rennir oddi ar Ffordd Newydd Coetmor, gyda chynllun
gosod priffyrdd mwy traddodiadol yn y safle yn cynnwys ffordd 5.5m o led a
llwybrau troed 2m o led ar ddwy ochr y ffordd, a fydd yn addas i’w mabwysiadu.
Mae Swyddog Priffyrdd Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau fod y trefniadau
mynediad arfaethedig i’r safle yn dderbyniol i wasanaethu’r datblygiad 18 annedd
arfaethedig. Darperir mynediad i gerddwyr a beicwyr o’r un lleoliad â’r mynediad i
gerbydau oddi ar Ffordd Newydd Coetmor, a bydd cysylltiad ychwanegol i
gerddwyr i’r llwybr troed i ogledd y safle sy’n caniatàu safle hygyrch. Dylid nodi
hefyd fod yr ymgeisydd yn fodlon uwchraddio’r llwybr troedd i ogledd y safle.

8.16

Dangoswyd fod y datblygiad yn elwa o lefelau hygyrchedd cymharol dda o ran
dulliau cludiant cynaliadwy. Mae ystod dda o amwynderau lleol yn agos at y safle
ac mae gwasanaethau bws lluosog yn agos sy’n darparu mynediad i amrediad o
gyrchfannau lleol. Dengys y canfyddiadau hyn na fydd darpar breswylwyr yn gwbl
ddibynnol ar geir preifat.

8.17

Amcangyfrifir y bydd y cynllun yn cynhyrchu 9 symudiad cerbydau ddwy ffordd yn
ystod oriau brig y bore a’r hwyr. Mae hyn yn cyfateb i tua un symudiad ddwy ffordd
ychwanegol gan gerbyd bod 6-7 munud yn ystod oriau brig y bore a’r hwyr. Wrth
ystyried hyn ni ragwelir y bydd y datblygiad arfaethedig yn arwain at ddwysau
defnydd y rhwydwaith priffyrdd lleol ac nid yw’n ofynnol cynnal asesiad manylach.
Felly mae effaith traffig y cynllun yn dderbyniol yn nhermau cynllunio.

8.18

O gofio’r dadansoddiad a gyflwynwyd yn y Datganiad Trafnidiaeth ystyrir na fyddai
unrhyw reswm yn gysylltiedig â phriffyrdd dros atal caniatâd cynllunio ac felly
cymeradwywir y cynllun i Gyngor Gwynedd i’w gymeradwyo.

Ymchwil Tir a Halogiad Tir
8.19

Mae’r Astudiaeth Desg Peirianneg Tir (Cyfeirnod 20090-R-001-V01), a luniwyd
gan Soil and Structures, yn dangos yr ystyrir bod nodweddion y safle yn dda yn
gyffredinol. Nodir natur, trwch a maint y mewnlenwi chwarel blaenorol fel ardal
ansicrwydd penodol.
Argymhellir ymchwil mewnwthiol i gynorthwyo gyda’r ansicrwydd am y tir a mynd
i’r afael ag amcanion penodol a nodir yn yr adroddiad.

9.0

Casgliadau

9.1

Lluniwyd y Datganiad Cynllunio hwn i gefnogi’r cais cynllunio llawn am 18 annedd
('y Datblygiad Arfaethedig') ar dir oddi ar Ffordd Newydd Coetmor, Bethesda
('Safle’r Cais').

9.2

Cefnogir y cais gan becyn o gynlluniau a darluniadau sy’n rhoi manylion sut y gellid
cyflawni’r Datblygiad Arfaethedig ar Safle’r Cais gan ystyried polisïau perthnasol
Cyngor Gwynedd a deddfwriaeth, canllawiau a safonau cenedlaethol.

9.3

Mae adrannau 38 (6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn nodi bod yn
rhaid gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â'r cynllun datblygu
oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall.

9.4

Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys datblygiad sy'n cydymffurfio â pholisi
sy'n unol â'r Cynllun Datblygu ar gyfer Gwynedd a dangoswyd hyn trwy'r
dadansoddiad polisi sy'n cefnogi'r cynigion.

9.5

Bydd y Datblygiad Arfaethedig yn cynyddu'r ddarpariaeth o dai marchnad a / neu
fforddiadwy yn yr ardal, gan ddod â'r buddion economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol cysylltiedig, fel yr amlygir yn Adran 7. Cytunir ar yr union
gymysgedd o ddeiliadaethau fel rhan o'r A106.

9.6

Wrth ystyried Polisi Cynllunio Cymru, mae’r Datblygiad Arfaethedig yn gynaliadwy
ar draws y pedwar dimensiwn a dylid ei gymeradwyo yn ddioed.

