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CEFNDIR BELLTOWN POWER

Cwmni sy'n arbenigo mewn cynhyrchu ynni glân gyda phrofiad sylweddol o ddatblygu a gweithredu ynni
adnewyddadwy yn y DU

Sefydlwyd Belltown Power yn y DU yn 2013 i ddatblygu, caffael, adeiladu a
gweithredu prosiectau ynni adnewyddadwy. Ers hynny, rydyn ni wedi tyfu'n dîm
o 35 gyda safleoedd ar hyd a lled y DU ac UDA sydd ac mae gennym enw da
mewn technolegau adnewyddadwy niferus.
Yn y DU yn unig rydyn ni wedi gwario £350m ar ddatblygu, adeiladu ac
optimeiddio’n barhaus dros 200MW o brosiectau ynni gwynt, solar, dŵr a storio
ynni mewn batris, ar ôl datblygu ffermydd gwynt hyd eu bod yn weithredol yn
siroedd Powys, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Ynys Môn a
Chaerffili gan gynnwys fferm wynt 25MW Tirgwynt ger Carno. Mae gan Belltown
bortffolio o safleoedd ar y gweill ledled Cymru a'r Alban ar hyn o bryd.

Tirgwynt, 25MW

Gwerthoedd datblygu
Mae gan Belltown werthoedd datblygu cryf ac mae'n cymryd rhan mewn
ymgynghoriadau tryloyw, agored a phwrpasol gyda chymunedau. Mae
cymunedau, addysg a'r amgylchedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Verwood, 21MW
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DATBLYGIAD SY'N CANOLBWYNTIO AR Y GYMUNED

Mae Belltown Power yn credu y dylai prosiectau gwynt ar y tir fod o fudd i'r cymunedau sy'n eu cynnal

Mae gan Belltown ddull Buddion Cymunedol hyblyg:

• Wedi ymrwymo i ddarparu £5,000 y flwyddyn o Fudd
Cymunedol fesul MW a osodir, unwaith mae’r prosiect ar
waith.
• Rydyn ni'n galluogi cymunedau i gael rhywfaint neu'r cyfan
o'r budd hwn yn gynt ar gyfradd o £80,000 fesul MW
sefydlog

Astudiaeth Achos – Tirgwynt:
• Roedd Ysgol Gynradd Carno ym Mhowys mewn perygl o
gau oherwydd cyflwr yr adeiladau dros dro oedd yn cael eu
defnyddio yno.
• Fe wnaethon ni dalu budd ymlaen llaw i fuddsoddi mewn
strwythur tebyg er mwyn galluogi'r ysgol leol i barhau i
wasanaethu'r gymuned.
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PERCHNOGAETH GYMUNEDOL

Mae Belltown yn cynnig llwybr arloesol a gwirioneddol i berchnogaeth gymunedol go iawn

Perchnogaeth Prosiect o 1% am ddim

Perchnogaeth Prosiect o hyd at 4% am y gost

Mae modd defnyddio Budd Cymunedol wedi'i dalu
ymlaen llaw i brynu’r Berchnogaeth Prosiect hon
Perchnogaeth Prosiect Pellach am bris y farchnad

Perchnogaeth gymunedol yn nwylo
Sefydliad Cymunedol
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HYB YNNI GWYNT WAUN MAENLLWYD

Hyb ynni gwynt hyd at 7 tyrbin, wedi'i lleoli tua 3km i'r dwyrain o Landdewi Brefi

Enw:

Hyb Ynni Gwynt Waun
Maenllwyd

Nifer y tyrbinau:

5–7

Capasiti'r tyrbin: 3.5MW – 5MW
Cyfanswm y
capasiti:

Uchafswm o 25.2MW

Uchder y llafn:

Hyd at 200m

Lleoliad:
• Tua 3km i'r dwyrain o Landdewi Brefi,
i'r gogledd o ffin Ceredigion/Sir
Gaerfyrddin
• Wedi'i leoli'n bennaf o fewn ardal
goedwigaeth wedi’i rheoli’n fasnachol
• Mae hanner y safle o fewn Ardal Wedi’i
Rhag-asesu 6 fel y'i diffinnir gan
"Cymru'r Dyfodol: y cynllun
cenedlaethol 2040”
Cyswllt Grid
• Cysylltiad 33kV wedi'i sicrhau i Is-orsaf
Llanbedr Pont Steffan
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LLINELL AMSER DATBLYGU A RAGWELIR

Disgwylir y bydd cais ffurfiol yn cael ei gyflwyno i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru erbyn Ch4 2024

Disgrifiad

Targed

Cam 1 – Cais am fast tywydd dros dro

Cyflwyno cais am fast tywydd dros dro am gyfnod o 3-5 mlynedd

Ch2 2022

Cam 2 – Cwmpasu DAC

Cyflwyno’r safle datblygu a cheisio adborth ar y cynllun arfaethedig a
chwmpas AEA gan randdeiliaid allweddol

Ch1 / Ch2 2023

Cam 3 – Hysbysiad PEDW

Hysbysiad i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) er
mwyn rhoi gwybod am ein bwriad i gyflwyno cais cynllunio (o fewn 12 mis)

Ch2/Ch3 2023

Cam 4 – Ymgynghoriadau statudol

Ymgynghoriadau statudol ffurfiol gyda rhanddeiliaid allweddol a
gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd

Ch2/Ch3 2023

Cam 5 – Cyflwyniad ffurfiol

Cwblhau Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol a chyflwyno cais ffurfiol

Ch1 2024

Cam 6 – Cyfnod sylwadau

Cyfnod rhoi sylwadau

Ch1 2024

Cam 7 – Penderfyniad

Disgwyl penderfyniad gan Weinidogion Cymru

Ch3/Ch4 2024

Cam 8 – Gweithredol

Gwaith adeiladu rhwng 2025/26

Ch2/Ch3 2026
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BELLTOWN POWER UK

Cyfuniad o 75 mlynedd o brofiad mewn ynni adnewyddadwy rhwng yr unigolion allweddol.

Paul Hewett
Prif Swyddog
Gweithredol
• 8 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy, ar draws technolegau,
daearyddiaeth a chylch oes llawn y prosiect
• Yn Belltown ers y dechrau yn 2013, gan
ddechrau fel Cyfarwyddwr Buddsoddi yna fel
Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp a bellach fel Prif
Swyddog Gweithredol Belltown Power UK
• MBA o Ysgol Fusnes Berkeley-Haas, gynt yn
Boston Consultancy Group

Pete Thomas
Uwch Reolwr Datblygu

• 16 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy (9 mlynedd yn DNV GL)
• Wedi arwain tîm adeiladu Belltown i ddarparu
dros 200MW o wynt a solar y DU
• Canolbwyntio bellach ar ddatblygu prosiectau
ynni gwynt newydd heb gymorthdaliadau yn y
DU
• Arweinydd tîm ar fynediad i'r grid a dylunio
technegol

Joel Hutchinson
Pennaeth Datblygu

Andy Black
Cyfarwyddwr
Gweithrediada
u
• 21 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy (13 mlynedd yn DNV GL gan
gynnwys sefydlu ac arwain Grŵp Gwasanaeth
Datblygu Prosiect DNV)
• Wedi darparu gwasanaethau technegol a
rheoli wrth gyflwyno mwy na 5GW o brosiectau
byd-eang
• Cyd-sylfaenydd Belltown Power yn 2013 ochr
yn ochr â Mike Kaplan a Tom Hill-Norton

James Grey
Uwch Reolwr Datblygu

• 7 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy
• Ymunodd â Belltown o Accenture yn 2016
• Wedi arwain neu gefnogi trafodion gwynt, solar a
storio llwyddiannus, gyda chyfanswm dros 200MW
• Arwain gweithgareddau datblygu ynni gwynt ar y
tir Belltown yng Nghymru
• Arweinydd tîm ar elfennau masnachol ac ariannu

• 14 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy
• Datblygu ffermydd gwynt ar y môr ar raddfa GW yn
RWE Innogy
• Gyda Belltown ers 2014, yn cyflwyno prosiectau
ROC a CfD i gwmnïau masnachol i ddechrau,
bellach yn llywio'r gwaith o ddatblygu ynni gwynt
heb gymorthdaliadau
• Arweinydd tîm ar gynllunio ac ymgysylltu â'r
gymuned

Lawrence Cox
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Rheolwr Datblygu

• 7 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni
adnewyddadwy
• Cyn hyn, bu'n gweithio i DNV GL yn y DU ac
India, gan ymgynghori ar ystod eang o
brosiectau ynni gwynt
• Yn y gorffennol mae wedi goruchwylio'r gwaith
o reoli asedau mewn perthynas ag asedau
gwynt gweithredol mawr Belltown a bellach yn
canolbwyntio ar feithrin prosiectau newydd yn y
DU
• Arweinydd
tîm
ar
oblygiadau
dylunio7
gweithredol

