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01 Cyflwyniad
Hen Wersyll Byddin mawr yw Cwrt y Gollen. Mae wedi’i
leoli ar gyrion pentref Glangrwyne, ar ymyl Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n gorwedd ar yr
A40(T) rhwng Y Fenni a Chrucywel, sef y prif lwybr
trafnidiaeth ar draws y Parc Cenedlaethol.
Mae’r safle (cyf.CS66) wedi’i ddyrannu gan Bolisi
SP5, Polisi 33 a 34 yng Nghynllun Datblygu Lleol
Mabwysiedig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
(2013) ar gyfer datblygiad defnydd cymysg sy’n
cynnwys 70 annedd, 1.4 ha o ddefnydd cyflogaeth,
mannau agored a defnydd cymunedol ynghyd â
chadw lleoliad y parcdir. Mae’r CDLl yn ei gwneud
yn ofynnol paratoi Briff Datblygu ar gyfer pob safle
lle ceir datblygiad defnydd cymysg.
Wrth argymell dyrannu’r safle, daeth Arolygydd y CDLl i’r
casgliad, oni cheir cynnig cadarnhaol ar gyfer ei ailddatblygu, ei fod yn debygol o ddirywio ymhellach gan
gael effaith weledol anffafriol ar Rinweddau Arbennig y
Parc Cenedlaethol. Mae’r ddogfen hon felly’n rhoi
arweiniad ac yn nodi ystyriaethau dylunio allweddol y
bydd disgwyl iddynt lywio datblygiad y safle.
Cafodd Briff Datblygu ar gyfer y safle ei baratoi a’i
gymeradwyo gan y Parc Cenedlaethol yn 2008. Mae’r
ddogfen hon felly’n rhoi diweddariad ar y briff hwnnw ac
yn cyfleu arweiniad ac ystyriaethau dylunio allweddol
wedi’u diweddaru yng ngoleuni’r CDLl mabwysiedig a’r
fersiwn diweddaredig o Bolisi Cynllunio Cymru.
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presennol a ddatblygwyd yn flaenorol. Yn unol â hynny,
diben y ddogfen hon yw diweddaru’r briff datblygu
presennol a’r paramedrau dylunio allweddol a fydd yn
llywio datblygiad y safle yn y dyfodol yn seiliedig ar y
datblygiad llai sy’n ofynnol gan y CDLl.

02 Cefndir a Statws Cynllunio
Mae’r safle 24.4ha (CS66) wedi’i ddyrannu o fewn
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (2013) ar gyfer
datblygiad defnydd cymysg (polisïau 33 a 34). Mae
disgwyl iddo gynnwys 3.7ha o dai, 1.4ha o gyflogaeth a
bydd y gweddill yn cynnwys cyfleusterau cymunedol a
darpariaeth o ran mannau agored.
Mae Polisi SP5 yn dynodi y bydd y safle’n cynnwys tua
70 annedd. Yn yr ardal hon yn y Parc Cenedlaethol mae
gofyniad ar gyfer cyfraniad o 30% tuag at dai
fforddiadwy fel a nodir ym Mholisi 28.

Cefndir
Cyn ei ddyrannu yn y CDLl, roedd y safle wedi’i ddyrannu
yng Nghynllun Datblygu Unedol Cymeradwy Awdurdod
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) (Mawrth
2007) fel safle a ddatblygwyd yn flaenorol sy’n addas ar
gyfer ei ailddatblygu fel safle defnydd cymysg. Fel a oedd
yn ofynnol yn ôl y CDU cafodd Briff Datblygu ei baratoi
a’i gymeradwyo gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol
(APC) yn 2008. Fel rhan o’r broses honno fe sefydlwyd
grŵp llywio gan yr APC yn 2007 i gynghori ynghylch
paratoi briff datblygu ar gyfer Cwrt y Gollen gan
berchnogion y safle, Crickhowell Estates Ltd, mewn
cydweithrediad â Chynghorau Sir Powys a Sir Fynwy a
rhanddeiliaid eraill.
Ers yr amser hwnnw, mae maint y datblygiad ar y safle
wedi cael ei leihau’n sylweddol gan y CDLl o hyd at 200
annedd i tua 70 annedd. Bydd y lleoliad ar gyfer y
datblygiad yn parhau i fod yn gyfyngedig i ardaloedd
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Maen Hir Ym Mynedfa’r Safle

Plac Coffaol Tŷ Cwrt -y Gollen
House Memorial

Depo Brigâd Cymru

Dan-y Gollen

Mae’r briff diweddaredig hwn yn seiliedig ar yr
egwyddorion trosfwaol a sefydlwyd ar gyfer rhifyn 2008
o’r briff yng ngoleuni canllawiau cynllunio mwy cyfoes
ym Mholisi Cynllunio Cymru (6ed Rhifyn) a’r Cynllun
Datblygu Lleol diwygiedig. Un agwedd sydd o bwys
arbennig yw bod y CDLl yn defnyddio’r dull o fynd ar
drywydd datblygu cynaliadwy sy’n seiliedig ar allu
amgylcheddol.
Bydd datblygiad y safle yn y dyfodol yn seiliedig ar y dull
yma a dyma fydd yn llywio ac yn llunio cynigion. Ystyrir
bod cyfle arwyddocaol i adfer hen wersyll Byddin mawr
ac adfeiliedig ar raddfa briodol mewn ffordd a fydd yn
cyfrannu at gadwraeth a gwella’r Parc Cenedlaethol a’i
Rinweddau Arbennig yn yr hirdymor.

Hen Res o Farics

Hen Bencadlys y Fyddin

Hen Gampfa
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Hanes y Safle
Mae’r safle’n rhan o Ystâd Cwrt-y-Gollen. Llosgodd tŷ
gwreiddiol yr ystâd i’r llawr ar ddechrau’r 20fed Ganrif ac

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar y tir yn 2001 ar gyfer 35
annedd ac yn dilyn gwaith dymchwel cafodd y safle a
adwaenir fel Dan y Gollen ei ddatblygu yn 2003/4.

fe’i gwaredwyd yn gyfan gwbl wedi hynny. Cafodd y

Yn flaenorol roedd y tai yn Martell Way yn cynnwys barics

safle’i gaffael gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystod yr

ar gyfer personél priod yn y fyddin. Mae hwn wedi cael ei

Ail Ryfel Byd ar gyfer un o unedau Byddin America.

gadw’n rhannol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a’i
werthu’n rhannol fel tai ar y farchnad breifat.
Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn hefyd wedi cadw 25ha o

Ehangodd y safle bob yn dipyn trwy’r 1960au a’r

dir i’r gogledd o’r safle sydd wedi cael ei israddio’n
ganolfan hyfforddi ar gyfer penwythnosau a ddefnyddir ar
hyn o bryd gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a’r
Cadlanciau. Mae’r cyfleuster hwn sydd wedi cael ei gadw’n
cynnwys maes tanio, adeiladau hyfforddi, unedau llety a
thir hyfforddi. Mae gwaith sylweddol i uwchraddio’r
cyfleusterau wedi cael ei wneud yn ddiweddar ynghyd ag
adeiladu Canolfan Hyfforddiant Cadlanciau newydd.

1970au ac ar ei anterth roedd y Gwersyll yn darparu
tua 100 o swyddi sifilaidd parhaol ar gyfer pobl leol ac
yn cartrefu hyd at 450 o bersonél a oedd yn
gwasanaethu yn y fyddin, yn staff parhaol a rhai a oedd
yn hyfforddi, a’u teuluoedd. Roedd y Gwersyll yn
gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi leol a daeth y
boblogaeth breswyl yn rhan ffyniannus o’r gymuned
leol. Roedd yn gartref i amryw unedau milwrol, ac yn
eu plith roedd y canlynol:


Depo Hyfforddi Brigâd Cymru;



Timau Gwybodaeth Gatrodol Catrawd Frenhinol
Cymru;



Amgueddfa Gatrodol;



Canolfan Farcuta’r Gwasanaethau ar y Cyd.

Ar ganol y 1990au fe’i datgomisiynwyd fel Gwersyll
gweithredol oherwydd costau rhedeg ac fe
drosglwyddodd y gweithgareddau hyfforddi gan
mwyaf i ddepos hyfforddi eraill yn Lloegr. Er iddo
barhau i fod yn weithredol wedi hyn, bu llai a llai o
ddefnydd arno wedi hynny.
Datganodd y Weinyddiaeth Amddiffyn nad oedd angen
y safle arni mwyach ym mis Mawrth 1999. Cafodd yr
hen farics milwyr a adwaenir fel Gills Avenue ei werthu
i Barratt Homes.

Ffig 01 – Cynllun Dyrannu’r Safle yn y CDLl
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03 Disgrifiad o’r Safle
Hen Wersyll Byddin mawr wedi diraddio o fewn lleoliad
parcdir aeddfed gyda nifer o adeiladau presennol, olion
traed concrit adeiladau wedi’u dymchwel ac ardaloedd
o lawr caled yw Cwrt y Gollen. Mae’r safle’n cynnig cyfle
unigryw i ddatblygu lle cynaliadwy i fyw a gweithio yng
nghanol rhwydwaith cryf o aneddiadau presennol ar hyd
Dyffryn Wysg.
Mae’r safle’n wastad ar y cyfan, gyda’r hanner de
orllewinol yn ffinio â’r brif ffordd, ac yn cynnwys
glaswelltir amwynder yn bennaf gyda choed a grwpiau o
goed parcdir. Mae’r ardal hon yn cynnwys ychydig o
adeiladau ynysig a’r hen faes parêd – ardal fawr o lawr
caled tarmac. Yn ffinio â therfyn gogledd ddwyreiniol y
safle mae grwpiau o adeiladau 1, 2 a 3 llawr o’r 1960au,
gweddillion y defnydd blaenorol ohono fel gwersyll y
Weinyddiaeth Amddiffyn, yn cael eu gwahanu gan ardal
o laswelltir agored sy’n ymestyn i’r coetir sy’n ffinio â’r
terfyn (dwyreiniol) yn y cefn.
I’r de orllewin mae’r safle’n ffinio â chefnffordd yr A40
sy’n gwahanu’r safle oddi wrth dir amaeth agored,
gwastad gorlifdir afon Wysg. I’r gogledd ddwyrain mae
tarren goediog yn codi tuag at dir uchel y tu draw i’r
safle. I’r de orllewin gwahenir y safle oddi wrth bentref
Glangrwyne gan ddwy ystâd o dai a arferai fod yn rhan
o’r gwersyll yn Dan y Gollen a Martell Way, ac Afon
Grwyne Fawr ymhellach i’r dwyrain. I’r gogledd a’r
gogledd ddwyrain mae ardal o dir sydd ychydig yn
uwch ac yn dal dan berchnogaeth y Weinyddiaeth
Amddiffyn, ac sydd wedi’i feddiannu gan adeiladau sy’n
cynnwys Pencadlys Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn
a’r Cadlanciau a ddatblygwyd yn ddiweddar, a’r
rheiny’n gorwedd ymhlith grwpiau o goed a glaswelltir.

Ffig 02 –Cynllun y Safle Presennol
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04 Gweledigaeth ar gyfer Cwrt y Gollen
Lluniwyd y weledigaeth yn ystod cyfres o weithdai a
gynhaliwyd wrth baratoi’r Briff Datblygu gwreiddiol ac a
oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned leol, y
Llywodraeth a chyrff statudol a rhanddeiliaid eraill.
Mae’r weledigaeth yn nodi naw blaenoriaeth allweddol
a adnabuwyd gan y cyfranogwyr yn y gweithdai hynny,
sef:

Lle yng nghalon y gymuned leol sydd â’i
hunaniaeth
unigryw ei hun;


Lle deniadol a fforddiadwy i fyw;



Lle diogel i weithio;



Lle symbylol a diogel i chwarae;


Lle sy’n ennyn diddordeb y boblogaeth
ifanc;

Lle sydd wedi’i gysylltu’n dda, sy’n hygyrch a lle
mae’n
hawdd dod o hyd i’ch ffordd o gwmpas;


Cymuned gefnogol ac ystyriol;



Lle gwyrdd ac eco-gyfeillgar;


Datblygiad sy’n dangos ymwybyddiaeth o’r
amgylchedd.
Mae gweledigaeth, o ran ei union natur, yn uchelgeisiol.
Mae’n pennu nodau sy’n uchel er mwyn ysbrydoli pobl i
feddwl yn greadigol ac osgoi creu ‘lle di-nod’. Bydd y
weledigaeth a’r blaenoriaethau ar gyfer datblygu’n
gweithredu fel rhestr wirio trwy gydol y broses ddylunio
fanwl, a byddant yn parhau i fod yn gwbl ddilys a phriodol ar
gyfer y safle.
Mae’n naturiol y bydd cydbwyseddau a chyfaddawdau
yn y dyluniad terfynol rhwng y blaenoriaethau gwahanol, ond
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bwriedir gofyn i ddatblygwyr ddangos sut y mae eu
cynigion yn mynd i’r afael â’r gwahanol flaenoriaethau.
Mae’r weledigaeth ar gyfer Cwrt y Gollen fel a ganlyn:

Bydd Cwrt y Gollen yn rhan batrymol a
chynaliadwy o bentref Glangrwyne a fydd yn
gwneud y defnydd gorau o asedau ac
adnoddau lleol, gyda pherthynas gydnaws gref
â chymunedau presennol Crucywel a Bro
Grwyne.
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05 Amcanion dylunio
Mae gan Gwrt y Gollen y potensial i osod safon newydd ar
gyfer dylunio cyfoes ym Mharc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog. Bydd dyluniad da’n sicrhau’r defnydd gorau a
mwyaf effeithlon o’r safle ac yn dwyn manteision
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.
Mae 6ed Rhifyn Polisi Cynllunio Cymru (PCC) a Nodyn
Cyngor Technegol 12 yn nodi prif amcanion dylunio da
dan 5 pennawd allweddol.
1. Mynediad;
2. Cymeriad;
3. Diogelwch Cymunedol;
4. Cynaliadwyedd Amgylcheddol;
5. Symudiad.
Caiff y ffordd y bydd disgwyl i gynigion datblygu ymateb
i’r amcanion hyn ei nodi yn yr adrannau canlynol.

Ffig 03 - TAN 12 – Amcanion Dylunio
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Mynediad a Symudiad

cysylltiadau rhwng y safle a llwybrau troed cyhoeddus

20mya drwyddi draw ar y safle, yn amodol ar ymgynghori

yn yr ardal yn cael eu gwella. Bydd y datblygiad yn

pellach â’r Awdurdod Priffyrdd;

Mae hygyrchedd a rhwyddineb symudiad i bawb yn llunio

darparu llwybr arall yn lle llwybr troed a llwybr

strwythur sylfaenol lle ac yn penderfynu pa mor effeithiol y

beiciau’r A40(T) o fewn y parcdir;

mae datblygiad newydd wedi’i gysylltu â’r ffabrig adeiledig
presennol. Mae fframwaith symudiad cryf yn gwella mynediad



trwy ddulliau cludiant eraill, megis cerdded, beicio a chludiant

byddant at eu swyddogaeth o ran symudiad. Dylai’r dyluniad a

mynediad presennol ar gyfer cerbydau o’r A40(T) a bydd

gwledig;

arbennig i leoliad y maen hir;



Bydd strydoedd ag wyneb a rennir yn briodol yn unol â’i

fydd yn cael ei fabwysiadu ar gyfer pob stryd a chyffordd ddilyn

leoliad gwledig, a bydd yr union leoliad a manylion yn

egwyddorion Canllawiau Dylunio Priffyrdd Powys, Safonau

amodol ar gytundeb gyda Chyngor Sir Powys. Os yw’n

Parcio Ceir Cymdeithas Syrfewyr Sirol (CSS) Cymru (2008), y

ofynnol sefydlu llwybrau troed ar wahân, byddant yn

Llawlyfr Strydoedd (Yr Adran Drafnidiaeth 2007) a’r Llawlyfr

ddigon llydan i ddau gerddwr fynd heibio’i gilydd yn

Strydoedd 2 (2010) a’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd.

gyfforddus. Bydd lle i feiciau ar y stryd i ostwng

Dylai datblygiad yng Nghwrt y Gollen ymlynu wrth yr
egwyddorion canlynol o fewn y paramedrau a bennir gan y
canllawiau uchod:





gynhwysfawr yn ofynnol a honno’n dangos bod y
strydoedd yn hygyrch i gerbydau casglu sbwriel;



Dylai unrhyw gais cynllunio gael ei ategu gan Asesiad
Trafnidiaeth a chan gynllun trafnidiaeth gwyrdd fel a
argymhellir gan PCC;



Dylid creu llwybrau diogel ar gyfer cerddwyr i safleoedd
bysiau ar yr A40;



Dylid creu llwybr beiciau o fewn y safle i roi dull mynediad
arall i feicwyr o’r A40 ar draws y parcdir tuag at yr ardal

Bydd mesurau gostegu traffig yn cael eu hintegreiddio fel

breswyl a’r ardal gyflogaeth;

rhan o’r strydlun. Bydd trefniant adeiladau, mannau agored



Bydd darpariaeth fanwl ar gyfer parcio ceir yn unol â

a gweithgareddau’n cael ei ddefnyddio fel dull gostegu

Chynllun Datblygu Lleol APCBB a Safonau Parcio Ceir CSS

Mabwysiadu dull dylunio cynhwysol ar gyfer yr holl

traffig naturiol ac i greu amgylchedd dymunol i gerddwyr a

Cymru 2008 ac yn cael ei chytuno gyda Chyngor Powys.

bobl gan gynnwys y rhai â nam ar eu symudedd ac ar y

beicwyr. Dylai’r datblygiad geisio cadw cyflymder islaw

Bydd patrwm symudiad athraidd o fewn y safle’n cael ei
gyflawni trwy greu maint bloc nodweddiadol (h.y. grwpiad
o leiniau wedi’u hamgylchynu gan strydoedd) o fewn yr
amrediad 40-90 metr, fel a nodir yn y fframwaith datblygu;



Fel rhan o’r dyluniad manwl bydd strategaeth sbwriel

cyflymder;

synhwyrau yn ogystal ag anawsterau dysgu;





Ffyrdd a Phontydd. Yn y rhan hon bydd angen rhoi sylw

strydoedd a chyffyrdd gael eu dylunio fel lleoedd a byddant yn
cyfrannu lawn cymaint at eu swyddogaeth o ran llunio lle ag y

stryd eraill yn cael eu defnyddio i leihau annibendod, yn
gyson â chymeriad preswyl y safle ar y cyfan a’i leoliad

safonau dylunio Llywodraeth Cymru a’r Llawlyfr Dylunio

dro’n gwella bywiogrwydd a diogelwch tir y cyhoedd. Dylai

Bydd cyn lleied â phosib o arwyddion traffig a dodrefn

Bydd defnyddwyr yn cael mynediad i’r safle trwy’r pwynt
gwelliannau’n cael eu gwneud i’r gyffordd yn unol â

cyhoeddus, ac yn lleihau dibyniaeth ar y car. Mae hyn yn ei



Dylai datblygiad ar y safle sefydlu cysylltiadau ar gyfer
cerddwyr a beicwyr sy’n ddiogel, yn gyfforddus ac yr
edrychir drostynt drwyddi draw yn y datblygiad. Bydd
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Ffig 07 – Hierarchaeth Symudiad
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Cymeriad
Pan oedd yn weithredol, roedd gan Wersyll Byddin Cwrt
y Gollen ei gymeriad unigryw ei hun nad oedd yn
cynnwys llawer o nodweddion y pentrefi cyfagos. Er
hynny, fe sefydlodd hunaniaeth gref, diolch yn bennaf i’w
leoliad mewn parcdir a choedwedd aeddfed a fu o
gymorth i gymathu ei ffurfiau trefol estron â’r dirwedd.
Dylai cymeriad a chyd-destun safle ddylanwadu ar y
dyluniad fel bod datblygiad yn ymateb iddo mewn ffordd
gadarnhaol a chreadigol.

parcdir i greu ymyl doredig ac agored iawn a chadw
athreiddedd gweledol;


Bydd y parcdir yn cael ei reoli er mwyn
bioamrywiaeth well. Bydd mynediad ar gyfer y
cyhoedd ar gael ar draws y parcdir fel rhan o Hawl
Dramwy ganiataol;



Bydd gwahaniaethau eglur rhwng ardaloedd
cyhoeddus a phreifat drwyddi draw yn y
datblygiad. Bydd y prif fynedfeydd ac agoriadau
mewn unrhyw adeilad wedi’u lleoli yn y prif
ffryntiad stryd i helpu i fywiogi tir y cyhoedd,
gyda’r holl agoriadau i’r blaen yn cynnwys
ystafelloedd cyfannedd. Bydd drysau ffrynt unigol
yn rhoi mynediad uniongyrchol i’r stryd. Bydd
rhythm rheolaidd o ddrysau a ffenestri’n bywiogi’r
ymylon, yn darparu diddordeb gweledol ac yn
sicrhau goruchwyliaeth anffurfiol;



Bydd coed newydd yn cael eu plannu fel rhan o’r

Dylai datblygiad ategu cymeriad hanesyddol yr ardal,
ond adlewyrchu technolegau ac estheteg yr 21ain
ganrif i ychwanegu haen gadarnhaol at y cymeriad lleol.
Mae’r parcdir, y coed cysylltiedig a’r coetir yn dal i roi
cymeriad unigryw i’r safle a ddylai gael ei gofleidio a’i
wella trwy’r egwyddorion canlynol:







Dylai lleoliad adeiladau gyd-fynd yn agos â lleoliad
tir a ddatblygwyd yn flaenorol ac ni ddylai
dresmasu ar y parcdir sefydledig oni bai ei fod yn
gwneud cyfraniad cadarnhaol o ran y dirwedd a’r
gymuned;
Bydd y datblygiad yn gwneud defnydd effeithlon
o’r safle gyda dwyseddau datblygu sy’n briodol i’r
cyd-destun amgylchynol a’i leoliad mewn pentref;

yn fwy na 2 lawr oni bai fod hynny’n briodol o ran
dylunio, y byddai adeilad neu strwythur talach yn
gallu cael ei ailddefnyddio neu y byddai’n gwella
cymeriad ac edrychiad y safle;


Gall datblygiad llawr sengl fod yn briodol hefyd ar
rannau o’r safle yn amodol ar ddatrysiad dylunio;



Dylai golygfeydd tuag at y wlad gyfagos gael eu
cynyddu i’r eithaf gan y datblygiad i ychwanegu at ei
ymdeimlad o le a hunaniaeth;



Bydd dwysedd datblygiad yn mynd yn llai tuag at y

Dylai maint adeiladau newydd gyd-fynd â
chymeriad yr ardal leol ac ni fyddant ar y cyfan
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datblygiad i gynnal lleoliad y parcdir dros byth,
nodi llwybrau allweddol, cryfhau cymeriad tir y
cyhoedd, fframio golygfeydd a rhoi cymorth i bobl
ddod o hyd i’r ffordd. Rhaid bod strategaeth
plannu coed i gyd-fynd ag unrhyw gynigion
datblygu a honno’n cynnwys cynllun cynnal a
chadw priodol. Mae coed gwerthfawr presennol
yn ddarostyngedig i Orchymyn Cadw Coed a
byddant yn cael eu rheoli’n briodol;




Bydd dyluniad pensaernïol yn adlewyrchu
gofynion i gyrraedd safonau uchel o ran dyluniad
cynaliadwy. Bydd datrysiadau dylunio arloesol a
chyfoes yn cael eu cefnogi ar gyfer y safle. Dylid
cyfeirio at yr Arweiniad ar gyfer Dylunio
Cynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru
(2008 neu ddiwygiadau diweddarach);
Dylai mannau agored/meysydd chwarae i blant gael
eu darparu o fewn y datblygiad yn unol â safonau’r
Gymdeithas Genedlaethol Meysydd Chwarae a
dulliau cyfrifo mabwysiedig y Cyngor Sir. Dylid
darparu cyfleusterau rhandir a pherllan gymunedol

yn y parcdir.

Egwyddorion Defnydd Tir


Dylai’r datblygiad gynnwys cymysgedd o
ddefnyddiau gan gynnwys defnydd preswyl a
defnydd cyflogaeth;



Mae datblygiad preswyl yn fwyaf tebygol o fod
wedi’i grynhoi yn rhan ogledd ddwyreiniol y safle a
bydd yn cynnwys ystod o feintiau a mathau o dai,
gan gynnwys tai sengl, tai dwbl, tai rhes a rhandai.
Bydd disgwyl i 30% o’r tai fod yn dai fforddiadwy
yn unol â Pholisi 28 yn y CDLl. Dylid rhoi ystyriaeth
hefyd i gynnwys rhai unedau byw/gweithio;



Yr ardal ogledd orllewinol sy’n debygol o fod yr un
fwyaf addas ar gyfer defnyddiau cyflogaeth ac / neu
sefydliadau preswyl (Dosbarth C2). Efallai y bydd
defnyddiau eraill sy’n creu cyflogaeth, megis
cyfleusterau addysg/hyfforddiant neu fusnesau sy’n
gysylltiedig â hamdden yn nosbarth D2 a allai fod yn
gysylltiedig â defnydd hamdden o’r mannau agored
yn rhan orllewinol y safle, yn briodol hefyd;

 Gellir creu siop gymunedol trwy addasu hen adeilad
yr amgueddfa yn y fynedfa i’r safle fel modd i ddenu
ymwelwyr a meithrin ysbryd cymunedol;
 Dylai safle ac amgylchoedd y maen hir (Heneb
Gofrestredig) gael eu gwella fel nodwedd ar y
fynedfa bresennol i’r safle. Ni ddylid tresmasu ar y
maen a’i leoliad â ffensys neu arwyddion diangen.
Dylai unrhyw gynlluniau dehongli ar y safle gael eu
darparu ar bellter anymwthgar;
 Bydd y datblygiad yn cadw’r parcdir agored
presennol sy’n wynebu’r A40(T), yn ogystal ag ardal
o fan gwyrdd agored rhwng dwy brif ardal y
datblygiad. Gall defnyddiau newydd ar gyfer ardal y
parcdir gynnwys meysydd chwaraeon, gwanhau dŵr
wyneb a thrin dŵr o ddraeniau budr.
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Diogelwch Cymunedol
Mae strydoedd a mannau caeedig a di-dor yn creu tir y
cyhoedd sy’n ddiffiniedig ac yr edrychir drosto ac
amgylchedd diogelach, mwy dymunol i bobl. Mae
datblygu ffryntiadau mewn modd cadarnhaol ar hyd y
stryd yn cynyddu i’r eithaf y cyfle ar gyfer cydymweithio
cymdeithasol ac yn creu ymdeimlad o le i drigolion. Gellir

creu amgylchedd caeedig gan ddefnyddio waliau
terfyn a gwrychoedd yn ogystal ag adeiladau, ond
mae’n rhaid i’r nodweddion terfyn hyn fod yn ddigon
isel i gynnal tir y cyhoedd yr edrychir drosto. Dylai
datblygiad yng Nghwrt y Gollen ymlynu wrth yr
egwyddorion canlynol:


Dylai fod gan strydoedd a mannau agored linellau
adeiladu cyson ar y cyfan a dylent fod wedi’u
diffinio gydag adeiladau hyd at 2 lawr (3 llawr lle
mae adeiladau 3 llawr presennol wedi’u lleoli);



Dylai fod ystod o opsiynau gwahanol o ran
darpariaeth parcio fel rhan o’r datblygiad (gan
gynnwys parcio ar y stryd, cyrtiau bychain, garejis).
Dylid darparu peth parcio ar y stryd i gynyddu i’r
eithaf ffryntiad preswyl prysur ar yr holl strydoedd
a sicrhau y darperir gerddi neu fannau agored
cyffredin defnyddiadwy cydlynol ar gyfer
preswylwyr;


Dylid creu ffryntiadau prysur i fywiogi’r
strydluniau,
yn enwedig ar hyd y prif lwybrau;
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Goleuadau: Bydd angen i dir y cyhoedd a’r strydoedd
o fewn y datblygiad gael eu goleuo i safonau diogel
heb or-oleuo i atal llacharedd gormodol neu
aflonyddwch i fywyd gwyllt a llygredd golau yn yr
awyr yn unol â Pholisi 12 yn y CDLl.
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Cynaliadwyedd Amgylcheddol
Dylai Cynaliadwyedd Amgylcheddol fod yn greiddiol i’r
cynigion. Mae hyn yn cynnwys tair elfen graidd:



1 Defnyddio Adnoddau Naturiol yn
Effeithlon a’u Gwarchod









Fel sy’n ofynnol ym Mholisi SP11 yn y CDLl, bydd
pob annedd newydd yn cyrraedd Lefel 4 y Cod
Cartrefi Cynaliadwy neu’n mynd y tu hwnt i’r lefel
isaf gyfredol;
Dylai adeiladau gael eu dylunio fel eu bod yn
cynyddu dyluniad goddefol i’r eithaf trwy
optimeiddio manteision inswleiddio ac ynni haul.
Bydd yn rhaid taro cydbwysedd rhwng cyfeiriadedd
optimwm adeiladau ar gyfer dyluniad goddefol ar y
naill law ac egwyddorion llunio lle ar y llaw arall;



Bydd gwaith trin dŵr budr newydd ar y safle’n
cael ei adeiladu i leddfu’r effaith ar yr isadeiledd
presennol a bydd yn cydymffurfio â pholisi 57 yn y
CDLl;
Mae’n rhaid i ddatblygiad fod wedi’i leoli’r tu allan
i’r ardal a ddiffiniwyd gan Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru (AAC) fel un sydd mewn perygl
o lifogydd (Parth C2);



Bydd SDCau’n cael eu defnyddio i atal effaith
ar lifogydd afonol a gwella bioamrywiaeth.
Bydd y datrysiad yn cydymffurfio â pholisi 58
yn y CDLl;



Bydd y datblygiad yn cynnwys mesurau arbed dŵr,
megis casglu dŵr glaw, ailgylchu dŵr llwyd a
dyfeisiau sy’n defnyddio dŵr yn effeithlon.

2. Gwella Bioamrywiaeth
Bydd yr holl waith i gynllunio a dylunio’r safle’n cael ei
ragflaenu gan arolwg ecolegol ar yr adeg briodol o’r
flwyddyn yn unol â Chanllawiau Cynllunio cymeradwy
APCBB. Bydd angen i geisiadau ddangos
cydymffurfiaeth â pholisïau 6 a 7 yn y CDLl.
Mae arolygon blaenorol o’r safle wedi cadarnhau
presenoldeb ystlumod mewn adeiladau a phorthiant
ar draws y safle ac ymylon y coetir. Bydd angen cael
trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop
trwy Cyfoeth Naturiol Cymru cyn dechrau unrhyw
waith dymchwel a bydd manylion y camau lliniaru
gofynnol yn cael eu cadarnhau ar y cam hwn.

Materials
with low
embodiedagenergy
(i.e. natural isel (h.y.
Dylid
defnyddio
deunyddiau
ynni ymgorfforedig
local materials)
be used
wherever
possible
deunyddiau
lleolshall
naturiol)
lle bynnag
y bo’n
bosibl ynghyd â
together
with
construction
techniques
that
makea chadw
thechnegau adeiladu sy’n gwneud gwaith cynnal
future
maintenance
and repairs
simple
cost
ac
atgyweirio
yn y dyfodol
yn syml
ac ynand
gost-effeithiol.
effective.
The development
shalladeiladu
promote
Dylai’r
datblygiad
hybu arferion
cynaliadwy a’r
sustainable
construction
the use;of recycled
defnydd
o agregau
wedi’uand
hailgylchu
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Bydd hyd at 3 chartref yn cael eu dethol i fod yn
Up to 3 homes
be selected
to demonstrate
batrymau
cyfoeswill
eithriadol
o ddyluniad
tai ac
outstanding contemporary
of housing
effeithlonrwydd
adnoddau oexemplars
fewn y parc
a
design
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within theLefel
park6
bydd
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ei rhoi i gyrraedd
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Passivhaus;



Bydd
Existing
adeiladau
buildings
presennol
will be assessed
yn cael eu
forhasesu
their suitability
o
ran
eu priodoldeb i gael eu haddasu.
for conversion;



Dylid gosod biniau ailgylchu cymunedol mewn
lleoliad hygyrch;
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Rhaid i ddatblygiad gadw a rheoli’r nodweddion
naturiol presennol ar y safle, gan gynnwys parcdir
categori A a B (fel a nodir yn Atodiad 3), mannau
agored a choetir oni bai y gellir cyflwyno achos
cymhellol dros eu gwaredu;



Bydd dau dŷ pwrpasol ar gyfer ystlumod yn cael eu
hadeiladu mewn lleoliadau strategol i wneud iawn
am golli adeiladau sy’n mynd i gael eu dymchwel;



Ni fydd unrhyw goed y nodwyd fod ganddynt
botensial canolig/uchel i gynnal ystlumod sy’n
clwydo yn cael eu gwaredu yn ystod y gwaith
adeiladu;



Bydd cyn lleied â phosib o oleuadau o fewn y
coetir, ar ymyl y coetir, yn yr ardaloedd o amgylch
y tai ystlumod ac ardaloedd y parcdir a bydd
unrhyw gynnydd dros 0.2 lux (nos olau leuad) yn
cael ei osgoi yn yr ardaloedd hyn;



Bydd y coetir a’r parcdir yn cael eu rheoli’n briodol, i
wella’r fflora llawr gyda golwg ar annog mwy o
bryfed ar gyfer ysglyfaeth a bydd mwy o
rywogaethau brodorol ychwanegol yn cael eu
plannu i’r dwyrain o’r coetir i greu coetir mwy
trwchus a thywyllach o ganlyniad;



Bydd coed a gwrychoedd newydd o rywogaethau
brodorol sy’n nodweddiadol o’r ardal yn cael eu
plannu i wella cysylltedd rhwng nodweddion
presennol o ddiddordeb bioamrywiaeth. Un
flaenoriaeth fydd gwella’r terfyn gogledd
ddwyreiniol rhwng Coedwig Rheld a’r llain goed
bresennol sy’n ffinio â Dan y Gollen.

Tudalen | 13

3. Dylunio ar gyfer Newid
Os caiff ei ddylunio’n llwyddiannus, bydd datblygiad yn
dod yn rhan integredig o ardal ac yn dod yn rhan o’r
ffabrig adeiledig yn yr hirdymor. Mae hyn yn golygu y
gall adeiladau newid defnydd yn ystod eu hoes ac y
bydd angen iddynt gael eu dylunio mewn modd sy’n ei
gwneud yn bosib eu haddasu yn y dyfodol (yn unedau
byw a gweithio, er enghraifft). Dylai datblygiad yng
Nghwrt y Gollen ymlynu wrth yr egwyddorion canlynol:


Dylai adeiladau gael eu dylunio mewn modd
sy’n gydnaws â rhagfynegiadau o ran y newid
yn yr hinsawdd megis tymheredd a glawiad
eithafol;



Fel a nodir gan y fframwaith datblygu, bydd
blociau’n cael eu hadeiladu mewn modd sy’n eu
gwneud yn hyblyg at y dyfodol. Mae hyn yn golygu
creu blociau syml o ddatblygiad adeiledig sy’n
mesur rhwng 40 a 90 metr ac y gellir eu datblygu
a’u hisrannu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn unol â
strategaeth ar gyfer datblygu fesul cyfnod;



Gall ailddefnyddio adeiladau presennol fod y ffordd
fwyaf cynaliadwy o ddatblygu safle presennol. Dylid
cynnal arolygon o adeiladau i ganfod pa mor briodol
yw adeiladau presennol ar gyfer eu haddasu;



Lle y bo’n bosibl ac yn amodol ar
ddichonoldeb, bydd targed isafswm o 10% o’r
anheddau’n cyrraedd safonau Cartrefi Gydol
Oes.

Cwrt y Gollen – Briff Datblygu
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Tir y Cyhoedd
Tir y cyhoedd yw’r man sy’n hygyrch i’r cyhoedd ac mae’n
cynnwys strydoedd, mannau agored ac ardaloedd hamdden
gan gynnwys meysydd chwarae ffurfiol ac anffurfiol. Mae tir y
cyhoedd sy’n ddeniadol ac yn ddefnyddiadwy’n hanfodol i
gydadweithio cadarnhaol gan y gymuned. Dylai datblygiad yng
Nghwrt y Gollen ymlynu wrth yr egwyddorion dylunio canlynol
ar gyfer tir y cyhoedd:
 Strydoedd a mannau agored: Bydd dyluniad yr holl
strydoedd a mannau agored yn dilyn egwyddorion
Canllawiau Dylunio Priffyrdd Powys, Safonau Parcio
Ceir CSS Cymru (2007) a ‘Llawlyfr Strydoedd 1 a 2’ (Yr
Adran Drafnidiaeth 2007 a 2011). Dim ond ardaloedd
sy’n rhan o’r cysylltiadau priffyrdd a cherddwyr y bydd
Cyngor Sir Powys yn eu mabwysiadu;

uwchlaw’r ddaear leihau ar olygfeydd o’r stryd neu dir y
cyhoedd;


Coed: Mae’r safle’n cynnwys nifer fawr o goed
aeddfed nodedig a warchodir gan mwyaf gan
Orchymyn Cadw Coed (TPO). Yn unol â Pholisi 8 yn y
CDLl mae’n rhaid i adroddiad coedyddiaeth a
gwblhawyd gyda’r cais blaenorol ar gyfer y safle gael
ei ddiweddaru i BS 5837:2012. Rhaid i goed a
nodwyd fel rhai i’w cadw gael eu gwarchod yn ystod
y gwaith adeiladu a’u rheoli fel rhan o’r datblygiad;



Cynnal a chadw: Bydd caniatâd cynllunio’n cael ei
roi ar sail gynhwysfawr i sicrhau datblygiad cyddrefnedig yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y
Briff, gan gynnwys trefniadau ar gyfer rheolaeth
hirdymor ar fannau agored ac ardaloedd cyffredin
eraill. Dylid cyflwyno cynllun cynnal a chadw gydag
unrhyw gais cynllunio i ddangos sut y bydd y
datblygiad, mannau agored ac ardaloedd cyffredin
yn cael eu cynnal a’u cadw dros byth. Bydd mannau
agored cyhoeddus ar y safle’n cael eu cynnal a’u
cadw trwy gytundeb rheoli safle.



Gwasanaethau: Bydd dyluniad storfeydd gwastraff,
gwasanaethau a chyfleustodau’n cael ei integreiddio fel
rhan o’r dyluniad. Bydd angen i unrhyw wasanaethau
newydd gael eu cydlynu a defnyddio ffosydd cyffredin
sydd wedi’u lleoli mewn ffyrdd lle y bo’n bosibl i osgoi
effeithiau negyddol ar dir y cyhoedd a chynnal yr
hyblygrwydd ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Lle mae
angen man danfon neu fan gwasanaethau preifat, dylai
hwn gael ei integreiddio o fewn y bloc adeiladau a chael ei
sgrinio gan adeiladau i osgoi ierdydd ac ardaloedd storio
salw ar hyd ffryntiadau’r strydoedd. Bydd ardaloedd storio
biniau ac offer mecanyddol a thrydanol yn cael eu
hintegreiddio o fewn y bensaernïaeth ac/neu’n cael eu
lleoli y tu cefn i adeiladau. Dylai’r datblygiad ddarparu
cyfleusterau ailgylchu a chompostio cymunedol ar y safle;



Cyfleustodau: dylai dyluniad cyfleustodau gael ei integreiddio
yn y datblygiad ac ni ddylai isadeiledd a pheiriannau sydd
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Ystyriaethau dylunio allweddol
Mae nifer o gymhellion ac ystyriaethau sy’n dylanwadu
ar ddatblygiad yng Nghwrt y Gollen. Mae’r rhain yn
deillio o hanes y safle, ei leoliad, polisi cynllunio ac
ymgynghori a wnaed hyd yma.

datblygu cynaliadwy o safbwynt cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd;


Y canlynol yw’r materion mwyaf sylfaenol sy’n
dylanwadu ar benderfyniadau dylunio ar y safle:


Dylai datblygiad fod yn seiliedig ar allu cario
amgylcheddol yr ardal;



Dylai datblygiad fod wedi’i gyfyngu i bob pwrpas
i’r ardaloedd a ddatblygwyd yn flaenorol ac aros y
tu allan i’r gorlifdir (gweler y diagram);



Dylai datblygiad yng Nghwrt y Gollen ddod yn rhan o
Langrwyne a chael ei gysylltu’n dda â’r pentref
presennol;



Dylai’r brif fynedfa o’r A40 gael ei defnyddio a
dylai gwelliannau gael eu gwneud i’r gyffordd
i wella diogelwch i bawb;



Bydd ffyrdd presennol o fewn y safle’n cael eu
hailddefnyddio a’u gwella i’r safon ofynnol lle y
bo’n angenrheidiol gan ystyried egwyddorion
dylunio da a rhwyddineb mynediad;





Dylai’r holl goed sy’n ddarostyngedig i Orchymyn
Cadw Coed a’r holl goed yng Nghategori A a B a
nodwyd yn Adroddiad Arolwg Coed ac Adroddiad
Cyfyngiadau Coed 2012 gael eu cadw oni bai y gellir
cyflwyno achos cymhellol dros eu gwaredu;
Dylai cynaliadwyedd amgylcheddol fod yn gymhelliad
allweddol ar gyfer dyluniad a chynllun, gan gynnwys
ystyried ynni haul goddefol. Dylid cyfeirio at yr
Arweiniad ar gyfer Dylunio Cynaliadwy ym Mharciau
Cenedlaethol Cymru (2007);
Dylai’r datblygiad wneud y gorau o leoliad
naturiol y safle gan roi ystyriaeth lawn i olygfeydd
allweddol i mewn i’r safle ac allan ohono;


Bydd maes tanio agored y Weinyddiaeth Amddiffyn y
tu allan i derfyn y safle’n cael ei addasu i leihau effaith sŵn ar
y gymuned ehangach.

Ffig 04 – Coed i’w cadw


Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i
symudiad
cerddwyr a beiciau;

Dylid archwilio’r potensial ar gyfer
ailddefnyddio
adeiladau presennol cyn belled ag y gellir cyflawni
Ffig 05 - Gorlifdir
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Ffig 06 – Ystyriaethau Dylunio
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06 Fframwaith Datblygu
Mae’r cynllun fframwaith yn nodi’r prif gysyllteddau,
mannau a blociau datblygu a fydd yn sail i unrhyw gais
manwl.
Caiff ffurf yr anheddiad ei phennu gan strydoedd, sy’n
ffurfio ‘asgwrn cefn’ y datblygiad ac yn rhannu’r ffurf
drefol yn flociau datblygu.
Mae’r defnydd blaenorol gan y Weinyddiaeth
Amddiffyn wedi gadael etifeddiaeth o ffyrdd,
ardaloedd o dir a ddatblygwyd yn flaenorol a choed
aeddfed sy’n darparu strwythur trefnu cryf ar gyfer
unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol.
Dylai uwch gynllun a dyluniad y safle fabwysiadu dull
dylunio ‘gonest’, h.y. dylai’r cynlluniau gael eu hysgogi gan
ymateb i amodau a gofynion y safle yn hytrach na dull
sy’n ceisio gosod pensaernïaeth gynhenid ffug. Bydd y dull
hwn yn gwella’r ymdeimlad o les a chymuned ac yn osgoi
dyluniadau a allai gael eu hystyried yn hanesyddol yn y
dyfodol neu gael eu dehongli fel rhan o’r safle nad oedd
yn bodoli mewn gwirionedd.

Ffig 08 – Cynllun Fframwaith Darluniadol

Caiff patrwm strydoedd a blociau’r fframwaith datblygu ei
bennu gan yr ystyriaethau dylunio a nodir yn adran 05. O
ystyried ei dopograffeg wastad, y prif gyfyngiadau ffisegol
sy’n dylanwadu ar y cynllun yw’r gorlifdir, lleoliadau tir ac
adeiladau a ddatblygwyd yn flaenorol a choed aeddfed.
Mae’r fframwaith yn seiliedig ar drefniant anffurfiol o
flociau sydd wedi’u lleoli o amgylch lle gwyrdd y pentref
sydd yn y canol. Bydd addasu ac ailddefnyddio strydoedd
ac ardaloedd datblygu presennol yn cyfyngu ar faint y
blociau a chynllun y strydoedd a lonydd yn y dyluniad
manwl.
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07 Cynllun Darluniadol
Mae’r cynllun darluniadol yn dangos un o nifer o
ganlyniadau cymhwyso’r amcanion dylunio i’r fframwaith
datblygu. Nid yw’r cynnig darluniadol hwn yn cyflwyno’r
unig opsiwn datblygu o fewn y paramedrau uchod.
Mae ardaloedd datblygu’n seiliedig ar y rhai a nodir
yn y CDLl sy’n datblygu:


Cyfanswm arwynebedd y safle, tua 24.4ha;



Preswyl - 3.7ha net / 70 annedd;



Cyflogaeth - 1.4ha / arwynebedd llawr i’w gytuno gan
ddibynnu ar y cymysgedd o ddefnyddiau;
Mannau agored/ cyfleusterau cymunedol –
19.3ha.



Mae’r cynllun darluniadol yn cynnwys:


ailddefnyddio nifer o adeiladau gan gynnwys adeilad
y Pencadlys, yr amgueddfa a’r gampfa;



adleoli’r cyrtiau tenis presennol;



darparu rhandiroedd a pherllan gymunedol.



cadw rhan o’r maes parêd ar gyfer defnyddiau
cymunedol;



SDCau a gwaith trin dŵr budr ar y safle.

Ffig 09 – Cynllun Darluniadol
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08 Cymhellion ar gyfer y Dyluniad
a Chymeriad y Datblygiad
Bydd cymeriad y datblygiad yng Nghwrt y Gollen yn cael
ei bennu gan ei leoliad. Er y bydd wedi’i ddylunio fel rhan
o un datblygiad cydlynol, bydd gwahaniaethau cynnil o
ran cymeriad ar draws y safle, a’r rheiny wedi’u pennu
gan y lleoliad lleol, nodweddion presennol, cynllun y
datblygiad, y mathau o adeiladau, pensaernïaeth a’r
driniaeth ar gyfer tir y cyhoedd. Mae’r ffigur ar y chwith
ac ar y tudalennau canlynol yn nodi rhai o’r cymhellion
cyd-destunol ar gyfer cymeriad y ffurf adeiledig.
Bydd cyfuniad o goed presennol a phlannu coed newydd,
yn ogystal â waliau a gwrychoedd isel mewn gerddi’n dod
â chydlyniad i’r datblygiad adeiledig. Bydd y berthynas
rhwng datblygiad cyhoeddus a phreifat yn bwysig i
gyflawni cymeriad gwyrdd, ‘â chysylltiad llac’ sydd er
hynny’n perthyn i’w gilydd fel ffurf adeiledig.
Bydd pensaernïaeth yn cael ei harwain gan
egwyddorion cynaliadwyedd, gan hybu datrysiadau
dylunio arloesol a chan weithredu o bosib fel
‘enghraifft batrymol’ gyfoes ar gyfer Glangrwyne a’r
Parc Cenedlaethol.

Ffig 10 – Ardaloedd Cymeriad
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Maes y Pentref

Nodweddion Allweddol:

Ymyl y Parcdir

Bydd ‘calon’ y tai newydd wedi’i chanoli ar ‘Faes
Pentref’ mawr. Bydd yn ganolbwynt y bydd yr holl
lwybrau symudiad yn arwain ato ac oddi wrtho gan
ddarparu cyfeirbwynt cryf ar gyfer y cynllun cyfan.
Bydd y man hwn yn ysgogi cydymweithio
cymdeithasol ac yn cynnig lle y gall plant chwarae’n
anffurfiol mewn amgylchedd diogel, yr edrychir
drosto.



Fe’i diffinnir gan ffurf adeiledig ddi-dor i sicrhau
ymdeimlad cryf o fod yn gaeedig a diffiniad clir i’r
man, ffryntiad prysur a goruchwyliaeth naturiol;
Mae’n integreiddio’r patrwm presennol o goed a
bydd yn cynnwys coed newydd a fydd yn cael eu
plannu i wella’r ymdeimlad caeedig a diffiniad
gofodol;

Mae’r ardal gymeriad hon yn ffinio â, neu’n wynebu’r
parcdir ffurfiol a dylai fod â dwysedd isel iawn gan greu
datblygiad llac ac agored iawn, gan alluogi golygfeydd
rhwng adeiladau o’r de. Bydd yn gweithredu fel newid
graddol o barcdir agored tuag at ddatblygiad tynnach yn
nes at ganol y datblygiad.



Bydd gerddi ffrynt yn fyr ac wedi’u diffinio gan
waliau a gwrychoedd isel i wahanu tir y cyhoedd
mewn modd cadarnhaol a gwahanredol;



Bydd uchafswm o 2 lawr. Gellir defnyddio garejis i
gysylltu unedau â’i gilydd;

Bydd tai’n gartrefi sengl mawr a fydd yn arddangos
unigolrwydd a chymeriad unigryw ond byddant yn
rhannu elfennau a fydd yn eu huno o fewn eu
drychiadau trwy’r dewis o ddeunyddiau a lliw.

Trawstoriad darluniadol. Bydd lledau ffyrdd yn amrywio yn unol â Safonau Sir Powys





Bydd cyfeiriadedd yn manteisio i’r eithaf ar y
golygfeydd o ansawdd uchel tuag at allan ac ynni’r
haul;




Bydd y dwysedd hyd at 25 dph (annedd yr hectar);
Bydd arwynebau caled a dodrefn stryd cydwedd gan
ddefnyddio palet cyfyngedig o ddeunyddiau;



Bydd yn addasadwy ac yn gadarn i ymorol am
weithgareddau ac anghenion amrywiol a rhaid iddo
fod yn gydnaws â chydadweithio cymdeithasol.

Bydd y bensaernïaeth ar hyd yr ymyl hon yn arloesol a
bydd yn creu ymyl ddeniadol i’r parcdir. Bydd adeiladau
ar hyd yr ymyl hon yn diffinio ymyl glir i’r datblygiad a
dylent fod ar y cyfan yn rhai 2 lawr.

Trawstoriad darluniadol. Bydd lledau ffyrdd yn amrywio yn unol â Safonau Sir Powys
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Y Coridor Gwyrdd
Nodweddion Allweddol:

Dwysedd net isel iawn islaw 15dph i greu ymyl
parcdir
agored gyda bwlch llydan rhwng adeiladau;




Anheddau sengl mawr cyfoes ac arloesol â 4 a 5 ystafell
wely yn edrych dros y parcdir, wedi’u gosod mewn gerddi
mawr a amgylchynir gan wrychoedd a waliau;
Golygfeydd dramatig allan o’r datblygiad;


Gallai tai ar yr ymyl flaenaf ymgorffori toeau
gwyrdd;

Bydd ymyl y parcdir yn cael ei chadw’n rhydd
rhag ceir yn wynebu’r parcdir;

Mae’r ardal hon wedi’i lleoli o amgylch yr isadeiledd
gwyrdd sy’n ymestyn o leoliad y parcdir ac sy’n treiddio
i’r ardal breswyl trwy gyfres o fannau agored anffurfiol
ac ymylon â choed ar eu hyd.
Y Coridor Gwyrdd fydd â’r amrywiaeth fwyaf o ffurf
adeiledig, gan gynnwys tai sengl, dwbl a photensial ar
gyfer rhesi o farics wedi’u hadnewyddu a’u troi’n
randai.
Rhaid i dai edrych dros y coridorau gwyrdd i ddarparu
goruchwyliaeth naturiol gydag anheddau sengl, dwbl ac
wedi’u rhannu’n fflatiau’n mwynhau golygfeydd dros
gefn gwlad gan gynnwys Pen-y-fâl.


Bydd cyfeiriadedd yn cynyddu ynni’r haul i’r eithaf ac
yn manteisio ar olygfeydd syfrdanol o’r dirwedd ehangach;

Nodweddion Allweddol:



Elfennau sy’n uno megis carreg, gwydr, cladin
pren a rendrad wedi’i beintio;


Adeiladau’n 2 lawr ar y mwyaf a hyd at 3 llawr
mewn
perthynas ag adeiladau presennol;



Mynediad at garejis oddi ar ddreifiau preifat a
rennir, yn bennaf yng nghefn y tai a'r rheiny’n
arwain i mewn i ddreifiau a blaengyrtiau grean.
mawr.


Plannu coed yn anffurfiol fel newid o barcdir i
goetir
brodorol i’r gogledd;


Dwysedd isel islaw 25dph (anheddau newydd) a 38dph
ar gyfer y blociau rhandai;


Paled lliwiau tawel gan ddefnyddio rendrad ag
elfennau
o garreg a phren yn bennaf;


Terfynau wedi’u diffinio gan wrychoedd, waliau cerrig
isel a gerddi ffrynt dwfn yn bennaf;


Cyfeiriadedd sy’n creu natur gaeedig a
goruchwyliaeth
naturiol dros goridorau gwyrdd a gerddi cyffredin;
Trawstoriad darluniadol. Bydd lledau ffyrdd yn amrywio yn
unol â Safonau Sir Powys
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Y Canolbwynt Cyflogaeth a Chymunedol
Bydd y canolbwynt cyflogaeth a chymunedol yn cynnwys
cymysgedd o ddefnyddiau cyflogaeth a chymunedol ac
mae’n cynnwys y potensial ar gyfer sefydliad preswyl C2.
Gallai’r Pencadlys presennol ac adeiladau’r gwarchodle
gael eu haddasu pe baent yn darparu’r math cywir o le
cyflogaeth y mae galw amdano a rhaid iddynt beidio â
thynnu oddi wrth y fynedfa i’r ardal breswyl.
Bydd y cwrt cyflogaeth yn amgylchedd gweithio o
ansawdd uchel â phensaernïaeth ddeniadol, barhaol.
Dylai’r holl adeiladau adlewyrchu themâu, arddull ac
ansawdd pensaernïol cyfoes y datblygiad preswyl.

Y Parcdir

Trawstoriad darluniadol. Bydd lledau ffyrdd yn amrywio yn
unol â Safonau Sir Powys

Bydd y parcdir yn darparu lleoliad cydlynol ar gyfer y
datblygiad newydd. Bydd y mwyafrif o’r parcdir presennol
yn dod yn fan agored cyhoeddus (gweler y cynllun
mannau gwyrdd isod), a fydd yn hygyrch i breswylwyr
newydd a phresennol Glangrwyne. Bydd y parcdir yn cael
ei reoli fel ag i gynyddu ei werth bioamrywiaeth a bydd yn
cynnwys nodweddion draenio trefol cynaliadwy (SDCau)
ar gyfer y datblygiad. Bydd y coed yn y parcdir sy’n cael
eu cadw’n cael eu rheoli a’u gwella trwy strategaeth
blannu i sicrhau gorchudd coed.

Nodweddion Allweddol:

Y potensial i addasu hen adeilad y pencadlys i
ddarparu gweithdai a swyddfeydd bychain a’r
gwarchodle i ddarparu meithrinfa/crèche. Gellid
addasu’r amgueddfa’n siop gymunedol neu gyfleuster
arall.

Sefydliad cyflogaeth a phreswyl i’r gogledd;


Hyblygrwydd i ymateb i gyfleoedd cyflogaeth a all
godi.
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Nodweddion Allweddol:






Dylai’r priodoleddau agored cyffredinol ar
draws y rhan fwyaf o weddill y parcdir gael eu
cadw fel gwrthgytbwys i gefnlen goediog
Coedwig Rheld;
Cyfleuster rhandir cymunedol a pherllan
gymunedol wedi’u lleoli rhwng yr ardaloedd
cyflogaeth a phreswyl;
Llwybr troed a llwybr beiciau ar draws y parcdir
fel cyswllt rhwng Glangrwyne a’r siop
gymunedol arfaethedig;



Y potensial ar gyfer darpariaeth chwaraeon ar
safle’r hen faes criced;



Plannu coed newydd i ddisodli coed sydd wedi
marw, yn marw, neu’n sbesimenau peryglus;



Mynediad gwell at yr Heneb Gofrestredig, a
chynllun dehongli a lleoliad gwell ar ei chyfer;



Cynllun dehongli sy’n ymwneud â’r hen dŷ,
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ystâd a gerddi hanesyddol a mesurau i’w
gwarchod rhag tresmasu amhriodol;


Bod yn ffynhonnell ar gyfer gweithgareddau
hamdden anffurfiol a ffurfiol yng nghalon y
gymuned;



Hanner gorllewinol y maes parêd yn cael ei gadw i
gynnal digwyddiadau cymunedol. Yr hanner
dwyreiniol i gael ei droi’n ôl yn laswelltir;



Cyfleusterau chwarae newydd i grŵp oedran
eang gael eu hysbrydoli gan y dirwedd leol;



SDCau dan yr wyneb a chyfleusterau draenio dŵr
budr os yw’n ofynnol.
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09 Manteision Cymunedol
Bydd y datblygiad yng Nghwrt-y-Gollen yn darparu, yn
ystod y cyfnod adeiladu a thu hwnt, nifer o fanteision
cymunedol, y bydd y telerau manwl ar eu cyfer yn cael eu
sicrhau trwy Gytundeb A.106 rhwng y tirfeddiannwr ac
APCBB.
Bydd y manteision yn cynnwys:
1.

Ystod o fathau o dai;

2.

Hyd at 30% o dai fforddiadwy;

3.

Mannau Agored Cyhoeddus cynyddol, perllan
gymunedol a chyfleuster rhandir cymunedol;

4.

Adfywio safle a ddatblygwyd yn flaenorol ac sydd
wedi dod yn ddolur llygad;

5.

Siop gymunedol sy’n lleihau’r angen i deithio ar
gyfer nwyddau hanfodol;

6.

Llwybr beiciau o fewn y safle;

7.

Lliniaru sŵn ar faes tanio cyfagos y Weinyddiaeth
Amddiffyn i leihau effaith sŵn ar y gymuned
ehangach;

10 Cyflawni a Datblygu Fesul
Cyfnod

11 Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol (EIA)

Mae’n debygol y bydd y gwaith o adfywio Cwrt y Gollen
yn cael ei wneud fesul cyfnod dros 3 i 5 mlynedd gan y
bydd cyfnod dirwyn o flwyddyn o leiaf i ddarparu’r
isadeiledd angenrheidiol ar gyfer y safle. Bydd yn rhaid i’r
datblygwr ddangos y bydd y dull arfaethedig o ddatblygu
fesul cyfnod yn cyflawni’r elfennau hanfodol o’r uwch
gynllun ar y cam cywir.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
wedi ystyried, yn rhinwedd nodweddion, lleoliad ac
effeithiau posib y datblygiad, y bydd yn ofynnol cynnal
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer unrhyw gais
cynllunio amlinellol mewn perthynas â’r safle yn y
dyfodol yn unol â Rheoliadau Asesu Effeithiau
Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 1999.

Gall y dyluniad ar gyfer cyfnodau unigol gynnwys
datblygiad y dylanwadir arno gan gymeriad dylunio
gwahanol fel a nodir yn adran 08 a bydd angen i
gyfnodau gael eu cydgysylltu â’i gilydd. Bydd y
cyfnodau’n fras fel a ganlyn:

Mae’n debygol y bydd yr Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol yn rhoi sylw i’r pynciau canlynol:

Gwaith ar Isadeiledd y Safle - Blwyddyn 1


Dymchwel adeiladau annefnyddiadwy;



Gwella ffyrdd, mynediad i’r safle ac isadeiledd y
safle.

Cyfnod Adeiladu - Blynyddoedd 2-5

8.

Ardal Hamdden o fewn y parcdir ar gyfer ystod o
grwpiau oedran;



Hyd at 70 o anheddau preswyl a gwaith
tirlunio cysylltiedig;

9.

Mesurau gwella ecolegol a rheolaeth
ecolegol hirdymor;



Plannu coed yn y parcdir;



Darparu LLAP a mynediad at y Parcdir;

10. Llwybr mynediad brys yn ystod digwyddiadau
llifogydd eithafol; a



Darparu cyfleusterau cyflogaeth neu sefydliad
preswyl – amseriad yn amodol ar y galw

11. Chyfleoedd cyflogaeth;



Darparu cyfleusterau cymunedol.

1.

Ecoleg;

2.

Trafnidiaeth a Phriffyrdd;

3.

Pobl – gan gynnwys gwasanaethau, ysgolion,
gofal iechyd lleol;

4.

Asesiad o’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith Weledol;

5.

Sŵn;

6.

Hydroleg (Perygl Llifogydd a Draenio Tir);

Bydd yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn archwilio
effaith datblygiad arfaethedig ar y pynciau hyn a bydd
yn ofynnol ei gyflwyno gyda’r Cais Cynllunio
Amlinellol.

12. Gwell rheolaeth ar, a dealltwriaeth am adnodd
archeolegol a hanes y safle.
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Atodiad 1
Mae’r polisïau canlynol yn ymwneud yn benodol â’r Hen Wersyll
Byddin. Polisi SP5 Tai
Mae’r CDLl wedi nodi cyflenwad o dir i ddarparu 2,045 o anheddau yn ôl yr amcangyfrif dros gyfnod y CDLl. Mae tir wedi’i ddyrannu ar gyfer 960 o anheddau yn y safleoedd a nodir yn
Nhabl 6.1 ac fel a ddangosir ar y Map Cynigion.
Pum
Mlynedd
Gyntaf

Haen yr
Anheddiad
Anheddiad

Safle

Safle Tir
Anheddiad
Llwyd
agosaf –
Glangrwyne
wedi’i
Ddyrannu

Hen
Wersyll
Byddin,
Cwrt y
Gollen

Cod y
Safle
CS66

Nifer yr
Anheddau

Nifer yr
Unedau
Fforddiadwy

Targed
TFf

70

21

30%

Polisi 28 Cyfraniadau Tai Fforddiadwy
Mae’r APC yn ei gwneud yn ofynnol bod yr holl gynigion o fewn y Prif Anheddiad Allweddol, Aneddiadau Allweddol, Aneddiadau Lefel 3 (ac eithrio’r rhai yn isfarchnad Blaenau’r
Cymoedd a’r De Gwledig) a’r ddau safle tir llwyd sydd wedi’u dyrannu yn yr Hen Wersyll Byddin, Cwrt-y-Gollen a Hen Ysbyty Canolbarth Cymru ar gyfer datblygiad a fyddai’n arwain at
swm net o anheddau newydd i’w gwerthu neu i’w gosod ar y farchnad agored, (gan gynnwys isrannu tai presennol, newid defnydd, addasu adeiladau gwledig, neu adeiladau newydd,
lle ceir cynnydd net mewn anheddau) yn gwneud cyfraniad o ran tai fforddiadwy.
Bydd y cyfraniad yn digwydd naill ai trwy ddarpariaeth ar y safle, swm gohiriedig neu gymysgedd o’r ddau ddull. Fodd bynnag, ni fydd symiau gohiriedig ond yn dderbyniol dan
amgylchiadau eithriadol (lle gellir dangos nad yw darpariaeth ar y safle’n briodol er mwyn cydymffurfio â Nodyn Cyngor Technegol 2).
Bydd lefel y cyfraniadau sy’n ofynnol yn unol â’r targedau canlynol
Isfarchnad Y Fenni, Y Gelli Gandryll a Chrucywel: 30% o dai fforddiadwy
Isfarchnad Aberhonddu, Sir Gaerfyrddin a’r Cefndir Gwledig: 20% o dai fforddiadwy
Isfarchnad Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig: 0% o dai fforddiadwy
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Polisi 33 Safleoedd Cyflogaeth
Mae’r safleoedd a nodir yn Nhabl 7.1 wedi’u dyrannu ar gyfer defnydd cyflogaeth (B1, B2, neu B8).

Cod y Safle Enw’r Safle
CS66

Hen Wersyll Byddin, Cwrt y Gollen
(Safle defnydd cymysg y mae 1.4ha
ohono wedi’i ddyrannu ar gyfer
cyflogaeth)

Nodiadau

Anheddiad

Maint (ha)

Safle tir llwyd wedi’i
ddyrannu

1.4
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Atodiad 2: Nodiadau’r Drafodaeth gyda Phanel o Randdeiliaid
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