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Helo, Paul Hewett ydw i, Prif Swyddog Gweithredol 
Belltown Power UK.

Rydym ni’n falch iawn o ddatblygu Hyb Ynni Gwynt Waun 
Maenllwyd ac yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda 
chi i wireddu’r potensial llawn ar y safle. Rydym wedi 
ymrwymo i weithio gyda thirfeddianwyr a chymunedau 
lleol i ddatblygu mewn ffordd gyfrifol, ac wrth i’r 
prosiect fynd rhagddo, byddwn yn gweithio’n agos 
gyda chynghorau cymuned, cynrychiolwyr lleol a chyrff 
cymunedol i roi diweddariadau i bawb.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, 
cysylltwch â’r tîm ar e-bost neu cymerwch olwg ar wefan y 
prosiect am y newyddion diweddaraf wrth i ni symud ymlaen.

Gwelliannau Amgylcheddol
Yn ogystal â phweru dros 100,000 o gartrefi ac arbed 
dros 170,000 tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn, 
mae ein safleoedd hefyd wedi ennill gwobrau am eu 
hansawdd, eu bioamrywiaeth a’u harferion da o fewn 
y diwydiant. Mae hyn yn cynnwys gwobr bywyd gwyllt 
gyntaf y DU ym maes adeiladu gan yr Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt, a hynny am safon uchel ein rheolaeth 
amgylcheddol a’n hymrwymiad i ddiogelu a gwella 
bywyd gwyllt ar Fferm Wynt Frodsham yn Swydd Gaer, 
sy’n gartref i’r unig bâr o fodaod gwerni sydd wedi 
llwyddo i fridio yn Swydd Gaer.

Rydym yn argymell ac yn gweithredu Cynllun Rheoli 
Ecolegol cynhwysfawr wedi’i deilwra ar gyfer ein 
prosiectau er mwyn diogelu a gwella bioamrywiaeth leol 
benodol ac ecoleg y safle a’i gyffiniau. Hyd yma mae’r 
gweithredu hwn wedi arwain at lwyddiant ecolegol 
gwych, er enghraifft, rydym wedi cofnodi 23 o wahanol 
rywogaethau adar ar y rhestr goch ac ambr ar ein 
safleoedd solar, gan gynnwys tingoch du yn Verwood, 
Dorset, y mae llai na 500 ohonynt yn gaeafu yn y DU.

Ynglŷn â Belltown
Mae Belltown Power yn gwmni ynni glân sydd 
wedi’i sefydlu yn y DU sy’n torri tir newydd o ran 
datblygu ynni adnewyddadwy yn y DU a’r UDA. 
Sefydlwyd y cwmni yn 2013 gan dîm o weithwyr 
ynni adnewyddadwy proffesiynol a phrofiadol 
ac rydym wedi llwyddo i gyflenwi dros 200MW o 
gapasiti o ran ynni gwynt, ynni’r haul ac ynni dŵr 
sy’n gweithredu bellach ledled Cymru, Lloegr a’r 
Alban. Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan 
yn y dasg o alluogi’r pontio i ynni adnewyddadwy, 
carbon isel a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, 
ac rydym wrthi’n datblygu gwerth 1GW o 
brosiectau gwynt heb gymhorthdal yn y DU.

Mae gan Belltown werthoedd datblygu cadarn ac 
mae’n cynnal ymgynghoriadau tryloyw, agored ac 
wedi’u teilwra gyda chymunedau. Mae cymunedau, 
addysg a’r amgylchedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Paul Hewett
Prif Swyddog Gweithredol, Belltown Power UK
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Cysylltu â ni
Ffôn: +44 (0) 117 303 5217 
E-bost: info@belltownpower.com  
Gwefan: www.belltownpower.com

Rhaglen Addysg
Mae Rhaglen Addysg Belltown Power eisoes yn cefnogi 
15 ysgol leol ar ein safleoedd a’n huchelgais yw datblygu 
hyn ymhellach wrth i brosiectau newydd ddod ar-lein. 
Yn ystod oes y prosiectau cyfredol hyn yn unig, rydym 
yn disgwyl trefnu ymweliadau ysgolion â’r safleoedd a 
darparu gweithgareddau ystafell ddosbarth ac adnoddau 
addysgol pwrpasol i dros 10,000 o blant, gan geisio 
ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gwyddonwyr 
ac arbenigwyr i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Buddion cymunedol
Mae prosiectau cyfredol Belltown Power eisoes wedi 
darparu gwerth dros £1.5 miliwn o fuddion cymunedol 
tuag at fentrau cymunedol lleol ledled y wlad a disgwylir 
i hyn gyrraedd dros £6 miliwn yn ystod eu hoes 
weithredol. Mae hyn yn cynnwys grant ymlaen llaw o 
£500,000 o Fferm Wynt Tirgwynt i gefnogi’r gwaith o 
adeiladu ysgol gynradd newydd sbon ar gyfer Ysgol 
Carno ym Mhowys. Waeth a ydy prosiectau’n derbyn 
cymhorthdal ai peidio, byddwn yn dal i sicrhau bod 
cymunedau yn derbyn budd ariannol amlwg o’u cynnal 
ac yn ymrwymo i sicrhau budd cymunedol gwerth £5K/
MW y flwyddyn wedi’i osod ar ein holl brosiectau gwynt, 
yn unol â chanllawiau arferion gorau’r diwydiant.

Perchnogaeth Gymunedol
Mae ein cynnig Perchnogaeth Gymunedol arloesol yn 
wahanol i unrhyw beth a gynigir gan y diwydiant yn y DU 
ac mae wedi’i lunio nid yn unig i gynnig buddsoddiad lleol 
yn dybiannol, ond hefyd er mwyn galluogi cymunedau 
lleol i fanteisio ar y cynnig hwnnw a sicrhau perchnogaeth 
wirioneddol sydd o fudd i bawb. Mae ein cynnig yn 
cynnwys rhoi i gymunedau lleol 1% o’n prosiectau am 
ddim a’u galluogi i brynu hyd at 4% ychwanegol ar sail cost 
unwaith y bydd y prosiect ar waith. Rydym hefyd yn cynnig 
yr opsiwn i gyflwyno budd cymunedol i’w brynu, gan 
alluogi cymunedau i brynu cyfrannau ystyrlon, hyd yn oed 
os na allant godi’r arian eu hunain.

Prosiect Waun Maenllwyd 
Nodwyd safle Waun Maenllwyd fel posibilrwydd cadarn 
sy’n addas ar gyfer datblygiad gwynt ar ôl proses 
sgrinio fewnol eang. Mae wedi’i leoli yn Ne-ddwyrain 
Ceredigion ac o fewn Ardal sydd wedi’i Hasesu Ymlaen 
Llaw, ardal a ddiffiniwyd gan Lywodraeth Cymru fel un 
addas ar gyfer datblygiad gwynt ar y tir mawr. Bydd y 
prosiect yn allforio trydan i’r grid drwy gyswllt 33kV i 
Is-orsaf Llanbedr Pont Steffan. Mae’n ddyddiau cynnar o 
hyd o ran datblygu’r prosiect gyda gwaith dichonoldeb 
ac arolygon wedi’u dechrau.

Mae’n ddyddiau cynnar ond credwn y bydd y prosiect yn 
cynnwys rhwng 5 a 7 tyrbin gydag uchder pen y llafnau 
hyd at 200m. Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau y 
bydd cynllun y fferm wynt a lleoliad y tyrbinau yn  
cyd-fynd â thopograffi’r safle i sicrhau’r effaith  
weledol leiaf bosibl.
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