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Archwiliad Cyhoeddus Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint (2015–2030)  
 

Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Mater 3: Strategaeth Dwf (gan gynnwys 
Safleoedd Strategol) 
 
Mae’r datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir y Fflint (CSyFf) mewn ymateb i 

gwestiynau gwrandawiad yr Arolygwyr: 

Mater Allweddol: A yw’r strategaeth dwf yn gydlynol ac yn seiliedig ar broses 
baratoi clir a chadarn? A yw’n realistig ac yn briodol yn sgil yr opsiynau eraill 
perthnasol ac a yw’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn a chredadwy? 
 

Ymateb:  
1. Mae strategaeth dwf y CDLl yn ceisio mynd i’r afael â’r angen i hyrwyddo 

datblygu economaidd a chreu swyddi gan hefyd geisio sicrhau bod hyn yn 
cydredeg â chyflenwi lefel briodol o dai sy’n cefnogi adferiad economaidd a hefyd 
yn diwallu anghenion tai y mae posib’ eu darparu ar gyfer y farchnad a thai 
fforddiadwy. Mae ffocws y strategaeth ar gyflogaeth yn ceisio manteisio ar rôl y 
Sir fel canolbwynt economaidd yn y rhanbarth a chynorthwyo i gyflawni 
strategaethau rhanbarthol trwy brosiectau ym Margen Dwf Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru LDP-EBD-EM4 (cyllid bellach wedi’i gymeradwyo).  

 
2. Mae rôl y Sir mewn cyd-destun economaidd a thai rhanbarthol ehangach hefyd 

wedi’i nodi’n glir yng Nghynllun Gofodol Cymru a bellach dogfen Cymru’r Dyfodol 
– Y Cynllun Cenedlaethol, sy’n nodi Glannau Dyfrdwy a Wrecsam fel Ardal Dwf 
Genedlaethol o dan Bolisi 20 yn y cynllun drafft. Bydd paratoi CDLlau Wrecsam a 
Sir y Fflint mewn ffordd debyg, a’r strategaethau maent yn seiliedig arnynt, hefyd 
yn darparu gwybodaeth er mwyn ystyried a phennu cwmpas Cynllun Datblygu 
Strategol ar gyfer Gogledd Cymru, gan y bydd angen un yn sgil sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig yn nes ymlaen yn 2021. Mae’r sail ar gyfer Strategaeth 
Dwf y cynllun hefyd yn cael ei chefnogi yn gyffredinol gan Lywodraeth Cymru 
drwy eu sylwadau ar y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd, lle maent yn dweud eu 
bod yn gefnogol ar y cyfan o’r strategaeth, y lefel o gartrefi a swyddi sy’n cael eu 
cynnig, ei fod yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol a’i fod yn cydymffurfio yn 
gyffredinol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol sy’n cael ei greu. 

 
3. O ran ei pharatoi, mae strategaeth y CDLl wedi dilyn y canllawiau yn Llawlyfr 

Cynlluniau Datblygu, Rhifyn 3 lle mae rhagdybiaethau diweddaraf Llywodraeth 
Cymru am boblogaeth ac aelwydydd (a diwygiadau dilynol) wedi’u defnyddio fel 
“rhan sylfaenol o’r sail dystiolaeth” ac fel man cychwyn i asesu’r lefel o gynnydd 
mewn tai a ffefrir yn y Cynllun. Er nad yw Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi 
rhagdybiaethau economaidd cenedlaethol o unrhyw fath, mae’r Cyngor, yn unol 
â’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, er hynny, wedi ceisio datblygu sail dystiolaeth 
economaidd i fod yn sylfaen i strategaeth y CDLl. Mae hyn wedi cynnwys cynnal 
Adolygiad Tir Cyflogaeth (LDP-EBD-EM1) yn ogystal â rhagdybiaeth economaidd 
(LDP-EBD-EM2) i geisio deall y galw, graddfa a’r math o anghenion cyflogaeth 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Employment/LDP-EBD-EM4-A-Growth-Deal-for-North-Wales.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/dogfen-fframwaith-datblygu-cenedlaethol-drafft-gweithio-fersiwn-medi-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/dogfen-fframwaith-datblygu-cenedlaethol-drafft-gweithio-fersiwn-medi-2020.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Employment/LDP-EBD-EM1-Employment-Land-Review-Final-Report-%E2%80%93-October-2015.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Employment/LDP-EBD-EM2-Flintshire-Further-Employment-Growth-Scenarios-Assessment-%E2%80%93-Oct-2015.pdf
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dros gyfnod y cynllun. Y drafferth wrth ddefnyddio’r rhagdybiaethau poblogaeth 
ac aelwydydd cenedlaethol sydd ar gael, a’r rhagdybiaethau economaidd 
cydnabyddedig a gynhaliwyd ar ran y Cyngor gan ei ymgynghorwyr, yw bod y 
ddwy set o ragdybiaethau’n dibynnu ar dueddiadau’r gorffennol i edrych ymlaen, 
a lle mae cyfnod y tueddiadau’n cyd-fynd â’r cyfnod estynedig yn dilyn y 
dirwasgiad sylweddol diwethaf yn 2008, a adawodd ei ôl am beth amser. Serch 
hynny, mae wedi ceisio edrych ar y berthynas rhwng lefelau twf swyddi a thai 
priodol, gan dderbyn fel y mae’r Llawlyfr nad oes unrhyw berthynas fathemategol 
uniongyrchol. Mae’r cynllun hefyd wedi cynhyrchu ac ystyried nifer o Senarios 
Twf yn seiliedig ar ddull rhagdybiaethau demograffig lle’r oedd tybiaethau 
allweddol yn cael eu hamrywio, a senario yn seiliedig ar swyddi. Mae’r rhain yn 
cael eu disgrifio yn llawn mewn papurau cefndir sy’n ategu paratoi’r cynllun (LDP-
KSD-SO1; LDP-KSD-PS3) ac a fu’n rhan o ymgynghoriad cyhoeddus ac 
ymgynghoriad â budd-ddeiliaid, lle bu’r farn gyffredinol yn llywio dewis yr opsiwn 
a ffefrir (opsiwn 6 yn seiliedig ar gyflogaeth) ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir yn 
rhan o’r cynllun. Hefyd, ac yn unol â’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, mae 
agweddau cyffredin rhwng opsiwn twf a ffefrir 6 a 4, sy’n cadarnhau neu’n cefnogi 
gosod lefel briodol o dwf. 

 
4. Nid oedd unrhyw ragdybiaethau amgen yn seiliedig ar strategaethau twf wedi’u 

cyflwyno gan rai â chysylltiad i’w hystyried mewn ymateb i wahanol ymarferion 
ymgynghori ar y Cynllun, ac roedd y ffocws yn hytrach un ai ar geisio gostwng 
faint o dwf oedd er mwyn lleihau’r angen am y naill safle neu’r llall 
(gwrthwynebwyr cymunedol), neu i annog y nifer uwch i ddarparu lle i gynnwys 
mwy o dir (tirfeddianwyr a datblygwyr). Nid yw unrhyw un o’r ymagweddau hyn 
wir yn ymagweddau cynllunio strategol yn seiliedig ar wybodaeth i ystyried 
cadernid y CDLl, ac mae’r ddwy un ai’n ceisio dweud ‘nid yma’ neu, ar y pegwn 
arall, yn ceisio lleihau’r broses gynllunio’n ymarfer i ychwanegu gwerth at dir. Nid 
yw’r Cyngor yn derbyn bod unrhyw un yn unol â diben archwilio cadernid 
strategaeth y CDLl. 

 

Cwestiwn a)  
Beth yw’r cyfiawnhad dros fabwysiadu strategaeth dwf uchelgeisiol, wedi’i 
harwain gan darged uchelgeisiol am swyddi newydd? 

Ymateb y Cyngor:  
a.1  Mae rôl ddaearyddol a swyddogaethol Sir y Fflint fel canolbwynt economaidd ar 

gyfer yr is-ranbarth ehangach yn cyfuno i osod y cyd-destun ar gyfer targed 
uchelgeisiol ar gyfer twf mewn swyddi, ond un realistig ac un mae modd ei 
chyflawni. Mae hyn yn cael ei ategu gan y gydnabyddiaeth genedlaethol a 
rhanbarthol sy’n cael ei rhoi i hyn trwy’r Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol/Cynllun Cymru’r Dyfodol sy’n cael ei ddatblygu (i gael ei gyhoeddi’n 
derfynol ym mis Chwefror 2021) a Bargen Dwf Gogledd Cymru (wedi’i llofnodi’n 
ffurfiol ym mis Rhagfyr 2020). Mae’r ddau yma’n creu ffocws twf strategol ar gyfer 
Sir y Fflint (a Wrecsam) yn ogystal â ffocws ar safleoedd strategol Warren Hall a 
Phorth y Gogledd fel cyfranwyr mawr at gyflawni’r uchelgais twf cenedlaethol a 
rhanbarthol sydd yn y dogfennau hynny. 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Key-Stage-Documents-Policy/LDP-KSD-SO1-Strategic-Options-Main-Consultation-document.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Key-Stage-Documents-Policy/LDP-KSD-SO1-Strategic-Options-Main-Consultation-document.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Key-Stage-Documents-Policy/LDP-KSD-PS3-Background-Paper-Consideration-of-Strategic-Options-Consultation-and-Assessment-of-Options.pdf
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a.2  Byddai gosod strategaeth dwf weddol fach neu un yn ddibynnol ar duedd 

ragdybiaethol, yn y lle cyntaf, heb fodloni’r uchelgais hwn, ac wedi ymestyn 
tueddiadau negyddol o gyfnod o ddirwasgiad, a’u tynnu ymlaen i gyfnod y 
cynllun. Byddai hyn wedi bod yn gwbl groes i gyngor y llythyr cynllunio cylchol a 
gyhoeddwyd yn 2014 mewn perthynas â thueddiadau a ragwelir a chynlluniau 
datblygu. Ar ben hynny, ni fyddai hyn yn darparu’r lefel o dai fforddiadwy a 
ddynodwyd yn yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol. 

 
a.3  O safbwynt tai, byddai hyn wedi golygu, gyda’r cyfuniad o dai wedi’u cwblhau a’u 

hymrwymo ym mantolen dai’r CDLl cyfredol, na fyddai unrhyw angen ‘technegol’ i 
wneud dyraniadau tai newydd ychwanegol (gyda holl anawsterau cyfiawnhau dull 
gweithredu o’r fath). Yn yr un modd, ni fyddai hyn wedi rhoi’r neges gywir o ran 
dod o hyd i gyfleoedd i fuddsoddi a chyfrannu tuag at dwf economaidd, ac rŵan 
yn enwedig ar ôl Brexit a Covid. 

 
a.4  Yn ôl y Nodyn Cyngor Pellach (LDP-EBD-EM3) a baratowyd gan ymgynghorwyr 

economaidd y Cyngor, mae’r dull hwn yn seiliedig ar gyflogaeth yn ymagwedd 
resymol i Sir y Fflint, sy’n cydnabod y cyfleoedd mawr sy’n bosib’ i Sir y Fflint 
oherwydd ei chapasiti ar gyfer twf ar dir cyflogaeth. Mae unoli twf tai â’r galw am 
lafur yn helpu i gefnogi twf busnes ac yn lleihau’r perygl y bydd busnesau’n cael 
eu mygu oherwydd cyfyngiadau llafur. O ran ymagwedd dwf uchelgeisiol, mae’r 
trydydd senario’n rhagweld twf ychwanegol o 7,200 o swyddi a 6,500 o 
anheddau, ac o ran y gwahaniaeth dros gyfnod y cynllun, nid yw strategaeth dwf 
y cynllun ond yn mynd +800 a +450 dros y rhagdybiaethau hyn, neu +53 y 
flwyddyn a +30 y flwyddyn. Er nad oes unrhyw wrthwynebwr yn cyflwyno eu 
hopsiynau amgen eu hunain ar sail cyflogaeth, nid oes unrhyw un i’w weld yn 
amau a fyddai modd cyrraedd y targed swyddi, ac mae llawer, a dweud y gwir, yn 
credu nad yw’n ddigon uchelgeisiol, er nad oes tystiolaeth o hynny, ac nad yw’r 
Cyngor yn cytuno. 

 
a.5  Mae’r cyd-destun strategol a pholisi economaidd a chenedlaethol/rhanbarthol 

uchod yn nodi uchelgais sy’n ‘fwy na lleol’ i Sir y Fflint wneud cyfraniad, ac mae 
gan Sir y Fflint y capasiti o ran safleoedd i alluogi twf swyddi. Yn amlwg, yr hyn 
sy’n fwy anodd os nad amhosib’ i gynllun datblygu ei wneud yw denu 
buddsoddiadau’n uniongyrchol, un ai mewn cyflogaeth neu dai, gan mai’r 
farchnad yn gweithio gyda datblygwyr ac yn ateb galw amlwg sydd i wneud 
hynny. Beth mae’r cynllun wedi’i wneud, yn amlwg, yw cynnig darpariaeth 
ddigonol ar gyfer twf i alluogi adfer yn genedlaethol ac yn rhanbarthol fel mae 
polisi cenedlaethol a’r Fargen Dwf yn ei ddatgan.  

 
a.6  Mae aliniad cymharol CDLlau Sir y Fflint a Wrecsam a lefelau twf swyddi a thai o 

fewn pob strategaeth hefyd yn cyd-fynd â bwriad polisi Ardaloedd Twf 
Cenedlaethol yn ‘Cymru’r Dyfodol’ sydd i’w gyhoeddi’n fuan, yn ogystal â 
chychwyn Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn nes ymlaen eleni, lle gall strategaethau 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-11/defnyddio-amcanestyniadau-aelwydydd-2011.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Housing-Population/LDP-EBD-HP3.1-Local-Housing-Market-Assessment-Update-Final-Report-Addendum-%E2%80%93-February-2020.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Employment/LDP-EBD-EM3-Employment-and-Housing-Advice-%E2%80%93-April-2019.pdf
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cyfun CDLlau Sir y Fflint a Wrecsam lywio’r angen am ystyried Cynllun Datblygu 
Strategol i Gymru’n uniongyrchol. 

 
a.7  Mae un o’r cwestiynau sydd yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol, Rhifyn 3 o dan 

Brawf Cadernid 2: A yw’r Cynllun yn Briodol yn gofyn “a yw’r weledigaeth a’r 
strategaeth yn gadarnhaol ac yn ddigon uchelgeisiol” (pwyslais y Cyngor mewn 
print trwm) ac am y rhesymau sydd wedi’u crynhoi uchod ac yn y sail dystiolaeth, 
mae’r Cyngor yn ystyried eu bod. 

 

Cwestiwn b)  
Pryd gafodd i) safle Porth y Gogledd a ii) safle Warren Hall ganiatâd cynllunio 
amlinellol? A yw’r amgylchiadau wedi newid yn sylweddol ers hynny? 

Ymateb y Cyngor:  
b.1 Mae Safle Strategol Porth y Gogledd (STR3A) mewn dwy ran gyda’r rhan 

ogleddol yn cael ei chyflawni gan Praxis a’r rhan ddeheuol gan Pochin. 
 
b.2  O ran y rhan ogleddol o’r safle, roedd Uwchgynllun a Datganiad Cyflawni LDP-

EBD-STR3A.2, wedi’i baratoi gan Ancer Spa ar ran Praxis, i gyd-fynd â’r CDLl i’w 
archwilio gan y cyhoedd. Mae Adran 2 o’r ddogfen yn nodi hanes cynllunio 
allweddol y safle, a rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol yn 2013 yn gyntaf 
(049320) ar gyfer datblygiad defnydd cymysg ac roedd hwn wedi bod yn destun 
Asesiad o Effaith Amgylcheddol. Ers hynny, mae cynnydd sylweddol wedi’i 
wneud i gyflawni’r amodau fel yr eglurir yn rhan 3 yn y ddogfen. Mae cynnydd 
hefyd wedi’i wneud i gyflawni gwaith galluogi’r safle fel y nodir yn rhan 4 yn y 
ddogfen ac sy’n cynnwys y brif ffordd a gafodd ei chwblhau i raddau helaeth yn 
2017. Mae gwaith galluogi hefyd wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer lleiniau H6 / 
H7 (060311) a H3 / H5 (061018). Fel y sonnir yn ymateb y Cyngor i gwestiwn 10 
yng Nghwestiynau Rhagarweiniol yr Archwilydd FCC001 mae materion a gadwyd 
yn ôl (059414) wedi’u cymeradwyo ar gyfer 283 o unedau ar leiniau H1, H2 a H8 
(rhan ohoni) ac mae Countryside Homes ar y safle. Mae materion a gadwyd yn ôl 
(060222) hefyd wedi’u cymeradwyo ar gyfer warws 10,000 metr sgwâr ar lain A. 
Mae trafodaethau ar fynd gyda datblygwyr am bob un o’r lleiniau tai sydd ar ôl. 

 
b.3  O ran y rhan ddeheuol o’r safle, roedd Uwchgynllun a Datganiad Cyflawni LDP-

EBD-STR3A.1, wedi’i baratoi gan Spawforths ar ran Pochin, i gyd-fynd â’r CDLl 
i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae Adran 2 o’r ddogfen yn nodi hanes cynllunio 
allweddol y safle, a rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol yn 2014 yn gyntaf 
(050125) ar gyfer datblygiad defnydd cymysg yn bennaf ar gyfer cyflogaeth. 
Cymeradwywyd cais dilynol (056540) i gynyddu nifer yr anheddau ar y safle o 
600 i 770. Mae materion a gadwyd yn ôl wedi’u cymeradwyo (058868) i alluogi 
cam 1a a gwaith isadeiledd a chynnydd i fodloni amodau cyn cychwyn. Yn fwy 
diweddar, mae cais materion a gadwyd yn ôl (060411) ar Gam 1 i Keepmoat 
Homes ddarparu 129 o anheddau a chais materion a gadwyd yn ôl (061585) ar 
gam 2 ar gyfer 104 o anheddau gan Lane End Developments Construction Ltd 
(Cymdeithas Dai Clwyd Alyn) yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.  

 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.2Northern-Gateway-Praxis.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.2Northern-Gateway-Praxis.pdf
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/96297
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/160965
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/163699
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/Flintshire-LDP-EiP-Inspectors-Prelim-Questions-and-Responses-W.pdf
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/155856
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/159999
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.1Northern-Gateway-Pochin.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.1Northern-Gateway-Pochin.pdf
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/81847
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/138133
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/NewDocView/155852
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/Details?refno=060411
https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_Planning/Home/Details?refno=061585
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b.4  Roedd y cyd-destun ar gyfer safle strategol yn y lleoliad hwn yn deillio o Gynllun 
Gofodol Cymru a oedd yn nodi’r rhan hon o Ogledd-ddwyrain Cymru fel 
Canolbwynt Twf. Mae’r safle yn gweddu’n llwyr i’r cyd-destun mwy diweddar a 
ddarparwyd gan y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft lle mae polisi 17 yn 
‘cefnogi Wrecsam a Glannau Dyfrdwy fel y prif ffocws ar gyfer twf a buddsoddiad 
rhanbarthol’ ac yn dweud y dylai ‘Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol ledled y 
rhanbarth gydnabod Wrecsam a Glannau Dyfrdwy fel y ffocws ar gyfer cynnydd 
tai a thwf economaidd strategol’. Mae’r safle hefyd yn ffurfio safle strategol 
allweddol o fewn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy. Mae’r cyd-destun strategol ar 
gyfer safle strategol yng nghanol Glannau Dyfrdwy’n parhau i fod mor ddilys 
heddiw â phan gafodd y safle ei dyrannu gyntaf yn y CDU mabwysiedig.   

 
b.5  Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol i safle Warren Hall gyntaf yn 1989 ar 

gyfer parc busnes ac mae wedi bod yn destun ceisiadau cynllunio ers hynny. 
Mae’r hanes cynllunio mwyaf diweddar a pherthnasol yn ymwneud â chaniatâd 
amlinellol (038744) yn 2008 ar gyfer parc busnes, gwesty a chyfleusterau 
hamdden cysylltiedig. Mae manylion hwn a cheisiadau cynllunio dilynol yn cael 
eu crybwyll yn y Datganiad Tir Cyffredin y cytunwyd arno, SOCG007 gan 
gynnwys uwchraddiad i’r gyffordd i roi mynediad llawn i’r safle, sydd eisoes wedi’i 
adeiladu. Nid oes gan y safle ganiatâd cynllunio mewn bodolaeth rhagor er bod y 
Cyngor yn ystyried bod yr egwyddor o barc busnes yn y lleoliad hwn wedi cael ei 
sefydlu’n dda trwy ddyraniadau a chaniatâd blaenorol.  Mae’r cynigion wedi’u 
mireinio dros amser ac ystyrir bod y cynigion sydd yn y CDLl ar hyn o bryd yn 
cynrychioli datblygiad defnydd cymysg cynaliadwy yn agos at nifer o aneddiadau, 
yn enwedig pwysigrwydd cyflogaeth ac economaidd Brychdyn. Fel sy’n wir am 
Borth y Gogledd, ystyrir bod y safle o bwysigrwydd strategol o fewn y cyd-destun 
a ddarperir gan Gynllun Gofodol Cymru, y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 
drafft a Bargen Dwf Gogledd Cymru.     

 

Cwestiwn c)  
Sut fydd eu dyrannu’n strategol yn y CDLl yn gwella pa mor ymarferol a 
chyflawnadwy ydynt ?  A yw’r cyfraddau i’w cyflawni a nodir yn y CDLl yn 
realistig ac yn gyflawnadwy? 

Ymateb y Cyngor:  
c.1  Mae gan y ddau safle strategol yn y CDLl gyd-destun cynllunio lle mae eu 

hegwyddor wedi’i sefydlu gan ddyraniad mewn cynllun blaenorol a/neu trwy (o 
leiaf) ganiatâd amlinellol. Yn achos Porth y Gogledd, a fydd yn darparu’r rhan 
fwyaf o dwf y ddau safle strategol yn y cynllun, mae’n fwy datblygedig ar ôl cael 
caniatâd sawl gwaith yn amlinellol neu ar gyfer datblygiadau materion a gadwyd 
yn ôl ac isadeiledd a gwaith tir hanfodol, a lle mae’r rhain wedi neu wrthi’n cael eu 
gweithredu. Mae cyfuniad a nifer y datblygiadau ar y safle wedi newid er hynny, 
ac mae hyn yn rhannol wedi llywio ailosod y safle yn y CDLl. 

 
c.2  O ystyried y sefyllfa hon gyda safle Porth y Gogledd o ran bod yn fwy parod i’w 

ddatblygu, a’r cais gan Lywodraeth Cymru trwy ei gyflwyniad darpar safleoedd i 
ehangu defnydd Warren Hall i wella ei ymarferoldeb a pha mor gyflawnadwy 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/people-places-future-the-wales-spatial-plan-update-2008.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/people-places-future-the-wales-spatial-plan-update-2008.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-08/Drafft%20y%20Fframwaith%20Datblygu%20Cenedlaethol.pdf
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ydyw, roedd yn briodol dyrannu’r ddau safle o’r safbwynt hwn yn y CDLl. Mae 
Warren Hall yn y gorffennol wedi cael caniatâd ar gyfer datblygid parc busnes a 
defnydd ategol arall ac mae cysyniad a lleoliad y rhain fel cymhelliant allweddol i 
greu swyddi a datblygu economaidd yn parhau yn rhan o’r ethos ar gyfer y safle. 
Y prif ychwanegiad yw 300 o gartrefi i’w hychwanegu at y cyfuniad cynaliadwy ar 
gyfer y safle sydd, mewn cymhariaeth, ddim yn fwy na’r swm o dai ar rai o’r 
safleoedd sydd wedi’u dyrannu ar gyfer tai dan bolisi HN1. 

 
c.3  Mae’r Cyngor wedi gwneud llawer o waith gyda pherchnogion y safleoedd a 

datblygwyr i bennu statws ddatblygu pob safle, yn ogystal â dod i ddeall yn 
uniongyrchol gan y datblygwr sy’n cael ei gynnig/wedi’i ganiatáu/ar y safle ac 
wrthi’n gweithio beth yw’r cyfraddau cyflawni ar gyfer y safle. Mae hyn wedi llywio 
diwygiad o’r papur cefndir yn ymwneud â’r Cyflenwad Tai (BP10A) ac o fewn 
hwnnw mae’r nifer o dai a ddisgwylir wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r sefyllfa 
bresennol o ran rhai wedi’u cwblhau, eu hymrwymo ac sydd i’w disgwyl ar bob 
safle sydd ar fantolen dai’r Cynllun. 

 
c.4  Mae’r sefyllfa darparu tai ar gyfer y ddau safle strategol wedi’i barnu gan 

wrthwynebwyr (perchnogion tir, asiantiaid a datblygwyr sydd am weld mwy o dir 
wedi’i gynnwys yn bennaf) ond heb gyflwyno unrhyw ymchwil empeiraidd neu 
helaeth o’r safleoedd y dibynnir arnynt yn y cynllun i ddarparu tai. Yn hytrach, 
mae’n debyg eu bod yn mynegi barn fwriadol-besimistaidd ar y tebygolrwydd o 
ddarparu’r safleoedd strategol, yn bennaf yn seiliedig ar y dyb y bydd yn anodd 
eu cwblhau gan eu bod yn safleoedd mawr. O edrych y tu hwnt i’r tybiaethau 
arwynebol yma, mae’r Cyngor, fel y nodir uchod, wedi gweithio gyda darparwyr y 
safleoedd i bennu beth yw’r sefyllfa bresennol o ran darparu tai, fel y nodir isod. 

 
c.5  Mae’r ddau Uwchgynllun a Datganiad Cyflawni sy’n ategu’r CDLl i’w archwilio yn 

cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut y disgwylir i dai a chyflogaeth gael eu darparu 
ar safle Porth y Gogledd. Mae Papur Cefndir Rhif 10 y Cyngor ar Gyflenwad Tir 
ar gyfer Tai LDP-EBD-BP10 yn cynnwys darlun disgwyliedig ar gyfer tai (Atodiad 
3) sy’n sôn y bydd 94 o unedau’n cael eu darparu erbyn 20/21 a 100 y flwyddyn 
wedi hynny, gyda 331 o unedau ar ôl i’w darparu y tu hwnt i gyfnod y Cynllun. Ers 
hynny, mae’r Cyngor wedi adolygu a diweddaru hyn ar ffurf Papur Cefndir 10A 
sy’n diweddaru’r Fantolen Dai i’r sefyllfa fel yr oedd yn Ebrill 2020. Mae Atodiad 
3A i’r papur diwygiedig yn nodi bod 90 i’w cwblhau yn 20/21 a 150 o unedau wedi 
hynny, gan leihau faint sydd i’w darparu y tu hwnt i ddiwedd cyfnod y Cynllun i 
140. Mae hyn yn dal i gael ei ystyried yn geidwadol ond yn rhywbeth y mae modd 
ei gyflawni o gymharu â’r rhagdybiaethau sydd yn yr Uwchgynllun a’r 
Datganiadau Cyflawni, ac o ran yr adborth diweddar gan Praxis a Pochin. Mae’n 
debygol y bydd o leiaf 4 datblygwr ar y safle ac mae cyfraddau cyflawni blynyddol 
o 37 annedd fesul datblygwr yn cael ei ystyried yn realistig ar safle strategol fel 
hwn.  

 
c.6  O ran dyraniad Warren Hall, mae Papur Cefndir Rhif 10 y Cyngor ar y Cyflenwad 

Tir ar gyfer Tai LDP-EBD-BP10 yn cynnwys darlun disgwyliedig ar gyfer tai 

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/FCC/FCC002-Housing-Land-Supply.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP10-Background-Paper-LDP10-Housing-Land-Supply.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/FCC/FCC002-Housing-Land-Supply.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP10-Background-Paper-LDP10-Housing-Land-Supply.pdf
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(Atodiad 3) sy’n cyfeirio at 30 yn cael eu cyflawni yn 2023/23 a 45 o unedau y 
flwyddyn ar gyfer y 6 blynedd nesaf. Mae hyn yn parhau heb newid yn y Papur 
Cefndir sydd wedi’i ddiweddaru, BP10A. Mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar 
wedi sefydlu Is-adran Tir er mwyn darparu mwy o safleoedd tai enghreifftiol ar dir 
cyhoeddus, gan ddarparu mwy o dai fforddiadwy fel mae SOCG007 Datganiad 
Tir Cyffredin y safle hwn yn egluro, a gytunwyd gydag Is-adran Tir Llywodraeth 
Cymru a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae Bargen Dwf 
Gogledd Cymru’n cynnwys ymrwymiad i ariannu’r isadeiledd angenrheidiol i 
alluogi i safle Warren Hall gael ei ddatblygu. Mae cyflawni rhagdybiaethau’r 
cyfraddau datblygu yn rhan o safle strategol yn cael ei ystyried yn realistig ac yn 
bosib’.  

 

Cwestiwn d)  
Faint o gynnydd sydd wedi’i wneud o ran datblygu safle Porth y Gogledd? Beth 
yw’r rheswm dros ei ddyrannu yn hytrach na’i gofnodi fel ymrwymiad? 

Ymateb y Cyngor:  
d.1  Prif ddiben dyrannu safle Porth y Gogledd oedd cadw ffocws i ddatblygwyr ar 

fuddsoddi yn y safle hwn er mwyn ei ddatblygu. Wrth baratoi’r Cynllun i’w 
archwilio gan y cyhoedd yn 2019, fe ddechreuodd y sefyllfa o ran y safle newid, 
oherwydd y gofynion isadeiledd allweddol ar gyfer gwelliannau amddiffyn rhag 
llifogydd a’r prif ffyrdd arno a oedd wedi’u cwblhau. Fe ddechreuodd y safle 
wedyn ddenu ceisiadau materion a gadwyd yn ôl gan ddatblygwyr a oedd â’r 
gallu a’r capasiti i ddatblygu ar y raddfa strategol hon, a dyma oedd y dystiolaeth 
i’r Cyngor o’r momentwm roedd wedi ceisio ei greu trwy ddyrannu neu 
ailgyflwyno’r safle yn y CDLl. Mae lefel diddordeb datblygwyr yn y safle bellach yn 
sylweddol. Pe bai’r safle wedi’i adael fel ‘ymrwymiad’ yn seiliedig ar ei ganiatâd 
amlinellol, yna barn y Cyngor yw y byddai llai o symbyliad a ffocws ar y tir sydd ar 
gael ar y safle hwn, a llawer mwy o bwysau i ddyrannu mwy o safleoedd tir glas 
ar gyfer tai yn unig mewn mannau eraill. 

 

Cwestiwn e)  
A oes digon o ganllawiau a gwybodaeth yn benodol ar gyfer y safleoedd yn y 
CDLl i fynd i’r fael yn foddhaol â’r amgylchiadau unigol, gan gynnwys 
cyfyngiadau ar y ddau safle strategol? A oes uwchgynlluniau neu friffiau 
datblygu ar eu cyfer? Sut fydd egwyddorion creu lle yn cael eu defnyddio mewn 
perthynas a’r safleoedd hyn? 

Ymateb y Cyngor: 
Porth y Gogledd 
e.1  Mae Polisi STR3A yn darparu’r prif ganllawiau o ran cyfuniad y datblygiad a 

gofynion datblygu allweddol. Fodd bynnag, mae’r cynnydd yn cael ei wneud ar y 
safle yng nghyd-destun caniatâd cynllunio ar ei gyfer, fel y sonnir uchod. Ar gyfer 
rhan ogleddol Praxis o’r safle, mae rhan 2 o’r Uwchgynllun a Datganiad Cyflawni 
LDP-EBD-STR3A.2 yn egluro bod brîff datblygu wedi’i gymeradwyo gan gynnwys 
Uwchgynllun Defnyddio Tir a Datganiad Dylunio. Mae’r Uwchgynllun i’w weld yn 
Atodiad 1 ac mae’n dangos lleiniau cyflogaeth A-D at ddefnydd B2 a B8, lleiniau 
tai H1-H8, lleiniau Canol yr Ardal 01 a 01 a llain gyflogaeth 03 wedi’i chlustnodi ar 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/FCC002-Housing-Land-Supply.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/SoCG/SOCG007-STR3B-Warren-Hall.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.2Northern-Gateway-Praxis.pdf
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gyfer cyfuniad ehangach o ddefnydd B1, B2, B8, D1 a D2. Ar gyfer rhan ddeheuol 
Pochin o’r safle, mae Atodiad 1 i’r Uwchgynllun a’r Datganiad Cyflawni LDP-EBD-
STR3A.1 yn cyflwyno uwchgynllun / cynllun datblygu mewn camau sy’n dangos 
Camau Preswyl 1-4 a Chamau Cyflogaeth 1 a 2. 

 
Warren Hall 
e.2  Mae Polisi STR3B yn darparu’r prif ganllawiau o ran cyfuniad y datblygiad a 

gofynion datblygu allweddol. Roedd Uwchgynllun a Datganiad Cyflawni LDP-
EBD-STR3B.1 i gyd-fynd â dyrannu safle Warren Hall yn y CDLl i’w archwilio, ac 
roedd yn crybwyll ac yn crynhoi ystod eang o astudiaethau cefndirol a thechnegol 
a lywiodd uwchgynllun eglurhaol ar gyfer y safle. Mae’r dystiolaeth hon wedi’i 
chyflwyno yn rhan o ddogfennau cyflwyniad y Cyngor ac maent yn cynnwys 
asesiad o’r farchnad, dosbarthiad tir amaethyddol, ecoleg, asesiad daearyddol-
amgylcheddol, amgylchedd adeiledig a hanesyddol, sŵn, aer, golau a drewdod, 
cludiant a chyfleustodau. Mae hyn wedi’i ategu yn y SOCG007 Datganiad Tir 
Cyffredin y cytunwyd arno gan arfarniad creu lle ac asesiad awyrenegol. Mae’r 
Uwchgynllun yn darparu fframwaith clir i leoli gwahanol ddefnydd tir, pwyntiau 
mynediad a chysylltiadau i gerbydau, cerddwyr a beiciau, isadeiledd gwyrdd a 
mesurau diogelu ecolegol. Mae egwyddorion datblygu allweddol hefyd wedi’u 
nodi yn y SOCG007 Datganiad Tir Cyffredin y cytunwyd arno, gan gynnwys y 
bwriad i sicrhau caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle cyfan ac yna 
caniatâd materion a gadwyd yn ôl ar gyfer gwahanol rannau o’r safle. 

 

 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.1Northern-Gateway-Pochin.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Northern-Gateway/LDP-EBD-STR3A.1Northern-Gateway-Pochin.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Warren-Hall/LDP-EBD-STR3B.1-Warren-Hall-Masterplan.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Warren-Hall/LDP-EBD-STR3B.1-Warren-Hall-Masterplan.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/SoCG/SOCG007-STR3B-Warren-Hall.pdf
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/SoCG/SOCG007-STR3B-Warren-Hall.pdf

